
                       

Modliborzyce, dnia 9 czerwiec 2021 r.                                                                                        

Znak postępowania: INW.271.1.4.2021 

      

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pod nazwą: „Odnawialne źródła energii 

w Gminie Modliborzyce”  
 

 

Zamawiający - Gmina Modliborzyce, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r. ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej 

udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). 

 

Zestaw pytań z dnia 28.05. 2021 r.  

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną wyłącznik różnicowo prądowy nie jest 

wymagany. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną wyłącznik różnicowo prądowy nie jest 

wymagany. 

 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową 

zdolnością zwarciową 10kA? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną wyłącznik różnicowo prądowy nie jest 

wymagany. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową 

zdolnością zwarciową 10kA? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną wyłącznik różnicowo prądowy nie jest 

wymagany. 

 

Pytanie 5: 

Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika 

różnicowo prądowego 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną wyłącznik różnicowo prądowy nie jest 

wymagany. 

 

 



                       

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 

6kA? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                          

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 7: 

 Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                                  

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 8: 

Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, 

podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego. 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                        

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                           

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników                          

z wkładkami gPV? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną rozłączniki z wkładkami gPV muszą być 

zastosowane. 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie rur karbowanych na dachach. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga użycia rurek sztywnych w pomieszczeniach i na elewacji. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów 

DC? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie kolan sztywnych i złączek typu ZCL. 

 

Pytanie 14: 

Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość ramy nie mniejszą niż 30 mm. 

 



                       

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przekroje przewodów zgodne z dokumentacją 

techniczną. Wymaga się, aby przewody DC posiadały podwójną izolację. 

 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 

3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje montaż inwerterów o mocy minimum 3kW -

trójfazowych.  

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną zamawiający wymaga zastosowania na 

wszystkich instalacjach ochronników przepięć T1+T2. 

 

Pytanie 18: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć 

dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający 

przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności 

publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym 

z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 

Odpowiedź: Pokrycie dachów budynków, na których będą wykonywane instalacje 

fotowoltaiczne: 

- blacha (płaska, trapezowa, profilowana) - ok. 80% lokalizacji, 

- dachówka (ceramiczna, cementowa) - ok. 15% lokalizacji, 

- pozostałe rodzaje pokryć (gont, papa, ondulina) - ok. 5% lokalizacji. 

 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 

6kA? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                       

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                    

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na 

jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                   

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 22: 



                       

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na 

jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                       

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na 

jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                        

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na 

jeden biegun 10/350 Iimp 6kA? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                        

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 25: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na 

jeden biegun 8/20 Imax 50 kA? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                         

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 26: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem 

wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                        

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 27: 

Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego 

prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                          

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 28: 

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji 

mieszkańców? 

Odpowiedź: Roboty w zakresie wykraczającym poza zakres niniejszej umowy wykonywane 

mogą być po ustaleniach z właścicielem budynku i na jego koszt. Wykonawca w ramach 

umowy z zamawiającym ma obowiązek wykonać prace wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 



                       

 

Pytanie 29: 

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że                   

w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tego typu oświadczenia. 

 

Pytanie 30: 

Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników 

AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na 

wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy? 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń są szczegółowo opisane w dokumentacji 

technicznej. Zastosowane przez wykonawcę rozwiązanie musi gwarantować zgodność                           

z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 31: 

Czy  potwierdza Zamawiający, że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji 

zapewnia mieszkaniec/użytkownik? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dostępu do Internetu leży po stronie 

użytkownika/mieszkańca. Połączenie urządzeń instalacji fotowoltaicznej z routerem 

użytkownika/mieszkańca leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 32: 

Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej wymagane są moduły 

monokrystaliczne.  

 

Pytanie 33: 

Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 

5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej wymagana jest wytrzymałość 

mechaniczna modułu na obciążenia od śniegu - 5400 Pa oraz wytrzymałość mechaniczna na 

parcie i ssanie wiatru – 2400 Pa. 

 

Pytanie 34: 

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt 

wykonania leży po stronie Beneficjenta. 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie instalacji odgromowej leży po 

stronie użytkownika/mieszkańca, natomiast wykonanie instalacji uziemiającej leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 35: 

Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem 

modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji 

odgromowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną Wykonawca powinien wpiąć się do 

istniejącej instalacji odgromowej, natomiast w przypadku kolizji przebudowa instalacji 

odgromowej leży po stronie użytkownika/mieszkańca. 

 



                       

Pytanie 36: 

Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, 

gdzie wymagana jest jej przebudowa. 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną Wykonawca powinien wpiąć się do 

istniejącej instalacji odgromowej, natomiast w przypadku kolizji przebudowa instalacji 

odgromowej leży po stronie użytkownika/mieszkańca. 

 

Pytanie 37: 

Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 

mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną powierzchnia modułu nie może być większa 

niż 1,920 m
2
, a grubość ramy nie może być mniejsza niż 30 mm.  

 

Pytanie 38: 

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej 

lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent 

nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną inwerter należy podłączyć do istniejącej sieci 

internetowej budynku lub umożliwić połączenie z siecią wi-fi za pomocą repeatera. 

 

Pytanie 39: 

Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia 

informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest 

zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną użytkownik powinien mieć wgląd poprzez 

serwer lub aplikację mobilną. Wymogi dotyczące komunikacji i wizualizacji: 

a) powinien zapewnić pełny zdalny i lokalny dostęp dla użytkownika, 

b) powinien zapewnić rejestrację i archiwizację podstawowych parametrów 

elektrycznych: moc, napięcie, prąd przez przynajmniej 60 miesięcy. 

 

Pytanie 40: 

Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania 

okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika ( nie 

przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. 

uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po 

stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił 

będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było 

bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, 

który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek 

sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie 

wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać 

mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona. 

 

Pytanie 41: 

Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych ? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną Zamawiający nie wymaga użycia 

optymalizatorów mocy. Jeżeli Wykonawca przedstawi rozwiązanie techniczne, które wymaga 



                       

montażu optymalizatorów mocy na instalacji – montaż takich urządzeń leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 42: 

W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży 

Pożarnej  - proszę o potwierdzenie, że zawiadamia Zamawiający. 

Odpowiedź: Wymagane parametry urządzeń i moce instalacji są szczegółowo opisane                        

w dokumentacji technicznej. Zamawiający nie przewiduje sytuacji wymienionych                                  

w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 43: 

Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy 

falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest                             

w budynku mieszkalnym - trzeba wykopać i ułożyć przewód ziemny w rurze arot wraz                        

z przewodem uziemiającym (bednarka) pomiędzy budynkami na głębokość 50cm ? Proszę                   

o przedstawienie wszystkich takich lokalizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  przewiduje takich sytuacji. 

 

Pytanie 44: 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfikat miejsca 

produkcji na terenie Unii Europejskiej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego certyfikatu. 

 

Pytanie 45: 

Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku? 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie znajduje się w § 8 Wynagrodzenie ust. 3 Projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

Pytanie 46: 

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe? 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie znajduje się w § 9 Płatności - Projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

Pytanie 47: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń 

wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty. 

Odpowiedź: Dokumenty wskazane w Rozdziale 3 SWZ składa się wraz z ofertą. Pozostałe 

dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej wymagane będą na etapie wniosków                     

o zatwierdzenie materiałów. 

 

Pytanie 48: 

Czy Zamawiający potwierdza: 

 - że datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę. 

 - że datą końcowa zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez 

Zamawiającego bez usterek. 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie znajduje się w §10 Odbiór przedmiotu zamówienia - 

Projektowanych postanowieniach umowy. 

 

 



                       

Pytanie 49: 

 

Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w szczególności 

zapisu dotyczącego stanu epidemiologicznego ? 

Odpowiedź: Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 15 Zmiany umowy i art. 455 

ustawy Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w 

§ 15, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie, przed zapoznaniem się z 

ze szczegółami stanu faktycznego, stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. 

powód ich wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć, 

czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 15 umowy i art. 455 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 50: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności prowadzenia instalacji w kanale 

wentylacyjnym uzyskanie i koszt opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku ? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności prowadzenia instalacji w 

kanale wentylacyjnym uzyskanie i koszt opinii kominiarskiej leży po stronie 

użytkownika/mieszkańca budynku. 

 

Zestaw pytań z dnia 02.06.2021 r.  

 

Pytanie 51: 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu złożenia pełnego raportu z badań dla oferowanych 

modułów fotowoltaicznych, jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełniania wszystkich 

wymagań w zakresie modułów PV dołączy do oferty karty katalogowe oraz certyfikaty? Prośbę 

swoją motywujemy tym, iż nie jest to dokument powszechnie dostępny dla wszystkich 

oferentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu złożenia pełnego raportu z badań 

modułów fotowoltaicznych, gdyż jest to jedyny sposób na potwierdzenie autentyczności 

parametrów technicznych, przedstawianych przez wykonawców w kartach katalogowych, 

modułów fotowoltaicznych. Dokumenty takie są dostępne u producentów lub dystrybutorów 

urządzeń. 

 

 

 

 


