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Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania otrzymane od Oferentów w dniu 01.04.2021 r. 

1) Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli o innej mocy, przy zagwarantowaniu oczekiwanej mocy 

instalacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania paneli o innej mocy przy zagwarantowaniu 

oczekiwanej, sumarycznej mocy całej instalacji przedstawionej w dokumentacji przetargowej. 

Zgodnie z ust. 4 Rozdziału IV WZ, w przypadku zastosowania paneli innych niż przedstawione 

w dokumentacji przetargowej,  parametry jakościowe zaproponowanych paneli muszą być zgodnie lub 

lepsze od parametrów określonych w dokumentacji przetargowej. W przypadku zmiany paneli, 

Wykonawca zobowiązany jest dobrać wszystkie elementy systemów po stronie DC oraz przedstawić 

opinię uprawionego projektanta odnośnie zaproponowanego rozwiązania. Zamawiający nie dopuszcza 

zmiany idei sterowania DC tzn. falownik, optymalizator, panel opisanej w dokumentacji przetargowej. 

Zmiana paneli nie może wpłynąć na łączy ciężar instalacji na m2 powierzchni dachu. 

 

2) Czy dopuszczalna jest zmiana konstrukcji montażowej? Zamiast konstrukcji ze stali nierdzewnej, 

zastosowanie konstrukcji z aluminium i bakelitu, z osłonami wiatrowymi zarówno z tyłu, jak i boku. 

Balast schowany pod panelami, dzięki czemu nie jest narażony na działanie warunków 

atmosferycznych (brak kruszenia betonu po wielu latach oddziaływania słońca, wody, mrozu). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany systemu konstrukcji montażowej na równorzędny lub lepszy 

w porównaniu z system przedstawionym w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany konstrukcji 

montażowej Wykonawca powinien mieć na uwadze, że konstrukcja montażowa nie może ingerować 

w warstwy konstrukcyjne dachu budynku (dopuszczalna jest jedynie forma balastowa), wpływać 

negatywnie na jego elementy oraz nie może być cięższa niż przedstawiona w dokumentacji przetargowej. 

W przypadku zmiany konstrukcji montażowej na inną niż przedstawiona w dokumentacji przetargowej, 

Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu obliczenia dotyczące ciężaru konstrukcji oraz 

oświadczenie Wykonawcy, że zmiana ta nie wpłynie negatywnie na konstrukcje dachu w zakresie 

dopuszczalnych obciążeń. 
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3) Czy oprócz wykonania monitoringu technicznego online dopuszczają Państwo możliwość wykonania 

dla celów marketingowych wyświetlanie informacji na istniejącym TV w recepcji informacji 

uaktualnianych co 24h? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyświetlania na istniejącym TV w recepcji informacji 

marketingowych dotyczących działania instalacji fotowoltaicznej w innej formie niż poprzez dedykowaną 

aplikację. Informację przedstawiane na ekranie TV powinny być stale aktualizowane (maksymalny 

dopuszczalny czas na aktualizację 24h) oraz przedstawiać przede wszystkim wielkość instalacji, ilość 

wyprodukowanego prądu oraz inne kluczowe informacje z punktu widzenia klienta. Szczegółowy zakres 

przedstawianych informacji Wykonawca powinien omówić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 

Pomimo zastosowania ww. formy przedstawienia sposobu działania instalacji, Zamawiający powinien 

mieć możliwość wyświetlenia na ekranie informacji z dedykowanej aplikacji instalacji. 

4) Czy zamawiający dopuści dostawę przez wykonawcę modułów o większej mocy np. 450Wp o nie 

gorszych parametrach w mniejszej ilości przy spełnieniu warunku utrzymania sumarycznej mocy z 

dokumentacji projektowej? Rozwiązanie takie pozwoliłoby uniknąć montażu modułów w miejscach 

niekorzystnych z punktu widzenia zacienienia. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź została zawarta w punkcie nr 1. 

 

 


