
 

 

 

 Wieruszów, dnia 21.05.2020r. 

ZP/1/2020/PCM 

 

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 

 

W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej  na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ 

Szpital Powiatowy w Wieruszowie 

 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz.U.2019.1843) udzielam następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 1. Czy wartości przedstawione poniżej, dotyczących inwertera. Dokładnie ujmując 

chodzi o parametry prądu oraz napięcia są wartościami minimalnymi, maksymalnymi bądź 

jest to parametr stały.  Proszę o dokładne sprecyzowanie danych parametrów. 

 

Współczynniki temperaturowe 

P max:-0,38%/°C 

Isc:0,05%/°C 

Voc: -0,3 %/°C 

Odpowiedz 1. Współczynniki  temperaturowe przedstawione w opisie technicznym  nie 

dotyczą  inwertera tylko paneli fotowoltaicznych. 

 

Pytanie 2. Czy istnieje możliwość zastosowania mocniejszych modułów przy zmniejszeniu 

ilości modułów  oraz zwiększenie mocy,  lecz nie przekraczającej 50 kWp. 

Odpowiedz 2. Tak, dopuszczamy zastosowanie mocniejszych modułów przy 

zmniejszeniu ilości modułów oraz zwiększenia mocy, lecz nie przekraczającej 50 kWp. 

 

Pytanie 3. Czy istnieją jakieś wymagania dotyczące optymalizatorów mocy ? 

Odpowiedz 3. Nie ma dodatkowych wymagań. Podtrzymuje się zastosowanie 

optymalizatorów mocy które obsługują pojedyncze moduły. 

 

 

 

 

 

 



 Pytanie 4. Czy Zamawiający uzna referencje dot. 3 robót montażowo-instalacyjnych, jeśli w 

ramach jednego kontraktu wykonano kilka sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 

co najmniej 45 kWp? 

Odpowiedz 4. Zamawiający informuje, iż nie uzna referencji dot. 3 robót montażowo-

instalacyjnych, jeśli w ramach jednego kontraktu wykonano kilka sztuk instalacji 

fotowoltaicznych o łącznej mocy co najmniej 45 kWp. Referencje należy posiadać 

zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 

Pytanie 5. Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Jednocześnie w SIWZ, rozdz. VIII- Wykaz oświadczeń składanych przez 

wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zamieścił informację, iż Wykonawca ma 

złożyć protokół z wizji lokalnej. Wnosimy o bezwzględne usunięcie zapisu, który sugeruje, 

że, aby złożyć ofertę w postępowaniu konieczne jest dokonanie wizji lokalnej. Jeśli 

Zamawiający opiera się na ustawie prawa zamówień publicznych, to obowiązuje go zasada 

prowadzenia postępowania w sposób, który zapewni równe traktowanie wszystkich 

wykonawców oraz uczciwą konkurencję. W związku, z tym, nie ma podstaw prawnych, aby 

udział Wykonawców, zależał od dokonania wizji lokalnej lub nie. Obowiązkiem 

Zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, aby był on kompletny, jasny, 

precyzyjny i zrozumiały. Wizja lokalna może być jedynie dodatkowym źródłem wiedzy o 

inwestycji, na którą może, ale nie musi decydować się Wykonawca. Nakładanie obowiązku 

dokonania wizji lokalnej, jako warunku, aby nie zostać wykluczonym z postępowania, 

narusza zasadę uczciwej konkurencji i narusza zapisy ustawy. Prosimy o wykreślenie zapisu i 

jasne sprecyzowanie, że dokonanie wizji lokalnej może się odbyć, ale nie jest obowiązkowe. 

Odpowiedz 5. Zamawiający informuje, iż zapis rozdziału VIII SIWZ został zmieniony. 

 

 

Prezes Zarządu 

Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego 

Eunika Adamus 


