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kn I NN' ZŁOTA 
ul. Sienkiewicza 79 

28-425 Złota 
woj. świętokrzyskie 

tel. 41 3561601 fax cii 3561648 

Złota dnia 28-09-2018 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu 
pn. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej 
na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota, działając na podstawie 	art. 38 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych (Dz.0 z 2017 r 
poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi. 

Pytanie nr 1  

Czy po stronie Beneficjenta/Użytkownika domu jest dostarczenie połączenia 
internetowego, potrzebnego Wykonawcy by zrealizować  zdalny podgląd na 
produkcje instalacji fotowoltaicznej z inwertera? 

Odp. Dostarczenie połączenia internetowego jest po stronie wykonawcy. Wykonawca 
utrzyma na własny koszt transmisję  danych z każdego zainstalowanego inwertera do 
serwera centralnego w celu zbierania danych o produkcji oraz awariach. Należy 
przewidzieć  transmisję  danych min raz na 15 minut. Po stronie Wykonawcy leży również  
dostawa wymaganych urządzeń  sieciowych w celu zapewnienia komunikacji (np. modemy 
gsm, lte, routery, switche itp Możliwe jest wykorzystanie istniejącego łącza internetowego 
za zgodą  właściciela tego łącza. 

Pytanie nr 2.  

Zamawiający w PFU wskazał , że komponenty, z których zbudowany jest moduł  
powinny pochodzić  od jednego producenta. Zamawiający tym zapisem skreśla 
zastosowanie modułów pochodzenia Europejskiego ponieważ  na terenie Unii 
Europejskiej nie ma producenta płytek krzemowych. W związku z powyższym 
prosimy o usunięcie tego zapisu z wymagań  dot. modułów. 

Odp. Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły dostarczone w ramach oferty 
pochodziły od jednego producenta. 

Pytanie nr 3.  

Zamawiający wskazuje, że moduł  powinien posiadać  powłokę  hydrofobowa typu 
nano i posiadać  na to certyfikat. Proszę  o potwierdzenie czy Zamawiający miał  
na myśli zastosowanie modułu wykonanego ze szkła z powłoką  antyrefleksyjna oraz 
samoczyszczącą  nanoszoną  w procesie produkcji modułu fotowoltaicznego? 

Odp. Zamawiający rezygnuje z powyższych parametrów. 
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Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający wskazując na gwarancję  modułu miał  na myśli gwarancję  
wydajności takiego modułu? 

Odp. Jest to gwarancja na sprawność  modułów po 25 latach pracy. 
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