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Ogłoszenie nr 2021-21455-67948

Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 
116 w Hrubieszowie

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 2

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-09-08

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie paneli o wadze 28,9 kg lub 24 kg?

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający informuje, że zgodnie z Tabelą nr 2 w pkt 1.5.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ, masa całkowita modułu PV wynosi max. 22,10 kg.
W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli o wadze wyższej niż 22,10 
kg.

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-09-09

1. Czy zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli oferent wykaże, że 
wykonał w sposób należyty 3 roboty budowlane polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej bądź 
montażu instalacji fotowoltaicznej, w tym:
 A. Co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MWp.
 B. Co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,3 MWp.
 C. Co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,3 MWp łącznie (wiele                            instalacji 
w ramach jednego zadania)?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest negatywna, Czy Zamawiający zmieni warunek dotyczący 
zdolności zawodowej na następujący: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie elektrowni 
fotowoltaicznej bądź montażu instalacji fotowoltaicznej - co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie 
mniejszej niż 0,5 MWp i co najmniej dwóch o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,2 MWp każda.
3.�Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, 
to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?
4.�Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako 
niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?
5.�Prosimy o informację, czy obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie  instalacji odgromowej.
6.�Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? 
Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego
Nie udzielono odpowiedzi


