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_ Wykonawcy baorący udział w postępowaniu _

dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,Budowa kanalizacji pny ul. Kościuszki i
modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie" - Wykonanie instalacii paneli

fotowo|taicznych na teren ie oczyszczal n i ścieków

Na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień (Dz. U. z 2018r.,
poz' 1986 ze zm'), Zamawiający - zal<bd Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie
prekazuie treść zapytań dotyczących Specyfikacii lstotnych Warunków Zamówienia (SWZ),
które wpłynęły w dniu 30.09.2019r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Treść zapytań:

Pytanie 1:

Czy w związku z brakiem dostępnoŚci na rynku paneli polikrystalicznych o mocy 260Wp, oraz
podanych wymiarach 1801mm x 997mm x 42mm i liczbie 152sń (łącznej mocy 39,52kWp)
powierzchni łącznej 273,5mkw zawartych w opisie paedmiotu zamówienia/projekcie budowlanym,
mozna zastosowaĆ panele najnowszej generacji, monokrystaliczne o mocy 330Wp, wymiarach
1675mm x 992mm x 35mm, liczbie 120sĄ (Ęcznej mocy 39,60kWp) o powiezchni łącznej
204mkw?

odpowiedź 1:

W związku z bardzo ograniczoną dostępnością na rynku paneli polikrystalicznych o mocy 260Wp
Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o wyzszej mocy, pod warunkiem, że minimaIna moc
instalacji nie będzie niŻsza niż 39,52kWp a maksymalna nie będzie vlyŻsza niż 39,99 kWp

Pytanie 2:

Czy ze względu na przestarzały projekt (sierpień 2016) zamawiający dopuszcza modyfikacji
zawańości rozdzielnicy RPV? Modyfikacja dotyczy. zastąpienie dwóch analizatorów, zasilacza,
switch-a, przekładników prądowo-napięciowych, inteligentnym modułem, dedykowanym przez
producenta inweńeróMfalowników PV montowanym W miejscu przekładników prądowo_
napięciowych, to jest pomiędzy układem pomiarowym a odbiornikami energii, wraz z
dedykowanym okablowaniem.

odpowiedŹ 2:

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem' Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji
rozdzielnicy RPV.

Pytanie 3:

Czy ze nzględu na pzestarzały projeld (sierpień 2016) zamawiający
obudowy rozdzielnicy RPV na certyfikowaną do napięć 1000V Dc
producenta urządzeń?

oopu.r..l modyfikacji
zgodnie z zaleceniami

odpowiedź 3:

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji obudowy
rozdzielnicy RPV.

Pytanie 4:

Jaką funkcję pełni zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe opisane na schemacie rozdzielni RPV



jako: wył B10A 1P_podgzewanie rwdzielni z termostatem?

Odpowiedź 4:

Petni talq funkqię jak w opisie, tj. ogrzewanie rozdzielnicy.


