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                                                W S Z Y S C Y 
 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na termomodernizację obiektu administracyjnego Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji w zakresie układu paneli 
fotowoltaicznych? 
Zaproponowany układ, w którym to łączonych będzie 10 łańcuchów po 3 panele w rzędzie, 
uniemożliwia poprawną pracę falownika sieciowego.  
Wynika to z faktu, że falownik fotowoltaiczny musi mieć pewne określone napięcie 
startowe, które z reguły przy takich mocach falowników wynosi co najmniej 200V. 
W tym wypadku po połączeniu 3 modułów szeregowo będziemy mieć max. przy STC 95,7V.  
Ponadto prąd z 10 łańcuchów połączonych równolegle uszkodzi falownik.  
Maksymalne prądy wejściowe dla falowników około 8kW to 27A, w tym wypadku będziemy 
mieli ok 80A.  
Prosimy o zmianę schematu bądź informację o możliwości zastosowania innych rozwiązań 
w zakresie połączeń w instalacji fotowoltaicznej.  

Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymogów dotyczących układu paneli 
fotowoltaicznych (niejako narzuconych powierzchnią i układem dachu na 
budynku). Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji 
w zakresie układu paneli fotowoltaicznych. Warunkiem jest uzyskanie 
odpowiednich wymogów wydajności układu wg dokumentacji projektowej.  

 2. Parametry wypisane w dokumentacji przetargowej wskazują na produkt, konkretnego 
producenta. Na rynku nie ma innych modułów spełniających wymagania 30 letnią 
gwarancję wydajności oraz skrzynkę przyłączeniową z IP67. Zwracamy się z prośbą o 
wykreślenie zapisu o skrzynce przyłączeniowej IP67, oraz na zmianę gwarancji wydajności 
na 25 lat.   

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę gwarancji wydajności na 25lat pod 
warunkiem zagwarantowania wydajności modułów po 25 latach min. 80%. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie skrzynki IP67.   

W załączeniu zmieniona dokumentacja: "Parametry instalacji fotowoltaicznej"   

3. Czy w zakres przetargu wchodzi wymiana wszystkich tablic rozdzielczych wraz z 
wyposażeniem?, jeśli tak to proszę o podanie schematów tablic rozdzielczych 
  Instalacje elektryczne i odgromowe 
Odp.: W zakres robót wchodzi wymiana wszystkich tablic rozdzielczych. 
W załączeniu  schematy rozdzielnic w pdf ( pliki: 2.1.,2.1.a,2.3-1, 
2.2b,2.4.,2.5.,2.6.) Instalacja odgromowa istniejąca - demontaż na czas robót 



 
 
 
i ponowny montaż pionów w rurkach osłonowych wewnątrz okładziny cieplnej 
wraz z badaniami skuteczności.   
2. W przedmiarze jest docieplenie stropodachu wełną mineralną gr.15 cm + membrana 
termozgrzewalna 149,6 m2,  natomiast w przekroju jest 
Membrana termozgrzewalna, Warstwa spadkowa Rockfall SP 2-35cm*,   
Płyty Hardrock MAX E 5cm, Płyty Monrock MAX E 20cm,  Papa na lepiku. 
Proszę o podanie co wchodzi w zakres? 
Odp.: Należy przyjąć jak w dokumentacji projektowej. Papa termozgrzewalna 
istniejąca, natomiast pozostałe warstwy jako nowe do wykonania 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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