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Znak sprawy: OR1K.27 2.1.2018

Uczestnicy postqpowania

Dot.: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie

przetargu
nieograniczonego na ,,Kompleksowq termomodernizacjg budynku Starostwa Powiatowego
w Lom2y (budynek A, B i C) z wykonystaniem OZE" (nr sprawy: ORiK.272.1.2018)
Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wiei Publicznych pod numerem
5 1 1 065-N-201 8 z dnia 29.01.201 8t

Wyja6nienie tre6ci SIWZ

z

Na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wiei publicznych (t. j. Dz.U.
2017, poz. 1579 z p62n. zm.) wplynql wniosek o wyja6nienie specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, wobec powyzszego Zamawil4cy wyja5nia jak ponizej:

Pytanie1: Por6wnujqc pzedmiar instalacji c.o. z zutami oraz rozwinigciem zauwazono
rozbie2noS6 w liczbie oraz rozmiaze gzejnik6w tj: w projekcie jest 181 gzejnik6w - wszystkie o
wysokosci 600mm, natomiast w pzedmiaze sq 183 gzejniki, z czego 181 gzejnik6w o wysokoSci
600mm, oraz 2 gzejniki o wysokoSci 300-500mm (pozycja pzedmiarowa nr 36). Jaka powinna
byd ostateczna liczba oraz wymiary gzejnik6w?
WviaSnienie: Ostateczna liczba i wymiary gzejnik6w powinny by6 takie jak w projekcie.

Pytanie 2: Czy nale?y doliczy6 nowe oprawy awaryjne na korytarzach i klatkach schodach. Je6li
tak to jakq ilo6c? W projekcie napisane jest 2e istniejqce oprawy nielicznie posiadajq w ciqgach
komunikacyjnych moduly awaryjne kt6re zostaly do instalowane do istniejqcych opraw tym samym
brakuje im certyfikatu CNBOP. Modul6w awaryjnych jest zbyt malo zeby zapewni6 minimalne
oSwietlenie ewakuacyjne kt6re wynosi minimum i lx ponadto na klatkach schodowych brakuje w/w
modut6w.

Wyia5nienie: Nie n alezy doliczae nowych opraw awaryjnych na korytazach i klatkach schodowych
Nale2y pzyjq6 dane z pzedmiaru rob6t oraz zalqcznika pn. Zestawienie w zakresie Wymiany
opraw o5wietleniowych ze 2r6dlami Swiatla w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w t-om2y.

Pytanie 3: W pzetargu zapisane sq parametry do modul6w fotowoltaicznych: Moc modulu min
340Wp, Konstrukcja modulu: szklo-szklo., Waga: max 21k9, Wymiary: Max.: 1960 / 997 / 40 mm
Taki zapis parametr6w ogranicza konkurencyjnos6 innych producent6w, a co za tym idzie
niemo2no66 otzymania kozystnej oferty dla Zamawiajqcego. W zwiqzku z powyzszym nasze
pytania sq nastqpujqce:

1) Czy mozna zastosowa6 moduly

o

o

konstrukcji ramkowej szklo-folia
mocy 340Wp
monokrystaliczne z 12lelniq gwarancjq? Taka konstrukcja nie ma wplywu na wydajno66 i moc
modul6w.
WviaSnienie Parametry modul6w zostaly dobrane dla zapewnienia jak najlepszej jakoSci i
trwaloSci instalacji w oparciu o dostgpne na rynku europejskim urzqdzenia posiadajqce
Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zezwalajqce na stosowanie tych uzqdzed w UE. Nie
dopuszcza sig stosowania paneli typu szklo-folia.
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2) W projekcie jest 84 sztuk modul6w o mocy

340Wp co daje lqcznie 28,56kWp. Czy mo2na
zastosowa6 moduly o wiqkszej mocy, ale w mniejszej ilo6ci tak aby zachowa6 calkowitq moc
instalacji fotowoltaicznej (np. moduly o mocy 360Wp w iloSci 80 sztuk co daje lqcznq moc
28,8kwp)?
Wvia6nienie: Moc i ilo6c modul6w jest SciSle okre5lona we wniosku o fundusze unijne. Nie
dopuszcza sie zmiany mocy i ilosci paneli.

3)

Czy mo2na zastosowa6 moduly o wadze 21,3 kg ?
Wvia6nienie: Zgodnie z projektem wykonawca pzed monta2em paneli, zobowiqzany jest do
pzeprowadzenia obliczei konstrukcyjnych wytzymaNo6ci dachu.

4)

W projekcie jest zastosowana blokada wyplywu za pomocq przetwornika \ZAZ300. Czy mozna
zastosowa6 blokadg wyplywu oraz monitoring instalacji producenta falownika (np. firmy
Fronius) kt6ry jest dedykowany do ukladu wsp6lpracuje
falownikami tej firmy.
Zrealizowali6my ju2 wiele instalacji fotowoltaicznych z ukladem blokady wyplywu i systemem
monitoringu dedykowanym pzez producenta falownik6w i w naszej ocenie jest to najlepsze
rozwiqzanie.
WviaSnienie: Dopuszcza sig stosowanie innych uzqdzefi pod warunkiem zachowania
parametr6w majqcych wiodAcy wplyw na poprawne dzialanie instalacji. W tym pzypadku
podstawowym parametrem jest czas zadzialania ukladu.
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