Mikołów 26.02.2018 r.

Wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego

Dotyczy: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób
Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
366”.
W odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczącego treści Zapytania Ofertowego, Zamawiający
wyjaśnia:

Pytanie nr 1:
Czy dach jest podłączony do instalacji odgromowej.
Wyjaśnienie nr 1:
Budynek posiada instalację odgromową.

Pytanie nr 2:
Jaka jest odległość między miejscem na falownik a rozdzielnią?
Wyjaśnienie nr 2:
Około 10 m.

Pytanie nr 3:
Jaka jest odległość między miejscem na panele a falownikiem?
Wyjaśnienie nr 3:
Około 15 m.

Pytanie nr 4:
Proszę o podanie materiału lub opracowania z jakiego wykonana jest konstrukcja dachu.
Wyjaśnienie nr 4:
Konstrukcja dachu jest drewniana.

Pytanie nr 5:
Z czego są wykonane krokwie i płatwie, jaki jest ich rozstaw?
Wyjaśnienie nr 5:
Krokwie są drewniane. Rozstaw krokwi 80 cm.

Pytanie nr 6:
Materiał pokrycia dachu (rodzaj, grubość)?
Wyjaśnienie nr 6:
Blacha trapezowa. Grubość powyżej 0,5 mm.

Pytanie nr 7:
Jaki jest rodzaj dachu (płaski, 1-spadowy, 2-spadowy, kopertowy)?
Wyjaśnienie nr 7:
Dach jest 2-spadowy.

Pytanie nr 8:
Na jakiej podstawie wymagają Państwo polisy ubezpieczeniowej na wartość 1 miliona, skoro
wartość całkowita przedsięwzięcia jest kilkakrotnie mniejsza?
Wyjaśnienie nr 8:
Przy szacowaniu wartości sumy ubezpieczenia, Zamawiający kierował się względami
bezpieczeństwa mając na uwadze specyfikę budynku, który oprócz funkcji budynku
mieszkalnego jest również obiektem użyteczności publicznej, z którego usług korzysta
codziennie wiele osób oraz jego wyposażenie. W związku z powyższym, Zamawiający wziął
pod uwagę możliwe szkody w infrastrukturze technicznej, elementach budynku oraz jego
wyposażeniu powstałe w wyniku niewłaściwego procesu realizacji prac lub niewłaściwego ich
wykonania (m.in. uszkodzenia poszycia dachowego, zalanie budynku, uszkodzenie instalacji
elektrycznej, uszkodzenia lub zniszczenie urządzeń medycznych znajdujących się w obiekcie).

Pytanie nr 9:
Wymagana liczba realizacji min. 5 o mocy min. 40 kWp. Czy dopuszczone będą instalacje o
mocy około 40 kWp? Najpopularniejsze są instalacje do 40 kWp, ze względu, że instalacje o
mocy równej lub wyższej niż 40 kWp podlegają zupełnie innej procedurze, wymagają
pozwoleń budowlanych i innej dokumentacji niż będzie stosowana w Państwa przypadku przy
instalacji o mocy 39,6 kWp?
Wyjaśnienie nr 9:
Zamawiający dopuszcza przedłożenie 5 referencji z realizacji instalacji fotowoltaicznych o
mocy min. 39,6 kWp, wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat, przy czym wartość
przynajmniej trzech wyniosła 200.000 zł brutto.

Pytanie nr 10:
Ze względu na bardzo sprecyzowane zakresy napięć i prądów paneli fotowoltaicznych proszę
o wskazanie trzech producentów spełniających zamieszczone wymagania.
Wyjaśnienie nr 10:
Zamawiający nie może wskazywać nazw producentów i konkretnych modeli produktów,
ponieważ jest to niezgodne z zasadą konkurencyjności oraz Prawem Zamówień Publicznych.

Zamawiający dopuszcza każdy moduł fotowoltaiczny, który spełnia minimalne parametry
techniczne ujęte w treści Zapytania Ofertowego.
Według wiedzy Zamawiającego, na rynku dostępnych jest wiele produktów, które spełniają
wymagania przetargowe.

