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GMINA ZŁOTA 
Sienkiewicza 79 
28-425 7.łe- -9 

i.voj. świętokrzyskie, pow. pililuowski 
tel. 41 3561601  fax.41 3561648 

Złota dnia 01-03-2018 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu 
pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota — ETAP II", działając 
na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) zwanej dalej ustawą P.z.p. , 
udzielamy następującej odpowiedzi. 

Pytanie 1:  
Czy Zamawiający dopuści inwerter jednofazowy do 3kW, który będzie posiadał maksymalny prąd 
wyjściowy 7A-13.3A. Zamawiający przez uściślenie prądu max do 11A ogranicza konkurencje co jest 
niegodne z Prawem Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź.  

Tak. Zamawiający dopuści taki inwerter. 

Pytanie 2:  
Czy Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy powyżej 3 kW, który będzie posiadał minimalne 
napięcie wejściowe — 150V. Naszym zdaniem jest to lepszy parametr dla falownika. Zamawiający 
przez uściślenie minimalnego napięcia wejściowego na poziomie 250V ogranicza konkurencję co jest 
niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź.  

Tak. Zamawiający dopuści taki inwerter. 

Pytanie 3:  
Czy po stronie Właściciela domu jest doprowadzenie i udostępnienie Internetu Wykonawcy w celu 
zrealizowania zdalnego monitoringu instalacji fotowoltaicznej. 

Odpowiedź 

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. 
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Pytanie 4:  
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ odnoszącego się do gwarancji na moduły 
fotowoltaiczne: 

• Gwarancja na panele — max 25 pkt — przy czym 

- 10 lat— 5 pkt 

- 15 lat— 10 pkt 

- 20 lat 20 pkt 

- 25 lat i powyżej —25 pkt 

Za gwarancje powyżej 25 lat wykonawca nie otrzyma większej liczby punktów w powyższym 
kryterium. 

Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie, czego dotyczy powyższa gwarancja na moduły 
fotowoltaiczne, czy okres 25 lat gwarancji jest tożsamy z gwarancja na moc wyjściową modułów po 
25 latach pracy. Jeżeli w założeniu gwarancja dotyczy 25 lat na produkt, ogranicza to wybór 
producenta. Standardowy okres gwarancji na rynku na moduły fotowoltaiczne wynosi 10-12 lat. 

Odpowiedź.  

Kryteria gwarancje, w tym gwarancje na panele, dotyczą udzielonych przez Wykonawcę 
w formie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym gwarancji na bezawaryjne 
działanie zaproponowanych paneli. 

Czas trwania gwarancji zależy od woli gwaranta. 
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