Lipno, dnia 27.04.2020 r.
ZmZ.272.1.2020
Wyjaśnienie treści SIWZ IV
dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na
dachach budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu
Lipnowskiego.”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Z 2019 r., poz.
1843 z pózn. zm./, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie nr 1:
W opisie projektu wykonawczego znajdują się informacje o zastosowaniu zabezpieczeń, które
nie są ujęte na
schemacie elektrycznym (wkładki cylindryczne) w związku z tym proszę o doprecyzowanie.
Odpowiedź nr 1:
W przypadku proponowanego rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych oraz przyjętego dla
założeń projektowych falownika na poszczególnych budynkach zastosowanie wkładek
bezpiecznikowych nie jest konieczne.
Jeżeli wykonawca zmieni rozwiązanie w projekcie na równoważne i zajdzie konieczność
zastosowania wkładek cylindrycznych oraz podstaw bezpiecznikowych, należy zastosować je
zgodnie ze sztuką projektową oraz obowiązującymi normami.
Pytanie nr 2:
Czy budynki są wyposażone w instalacje ppoż? jakie są parametry tej instalacji (napięcie/
sposób wyzwalania)? jest to niezbędne do dobrania wyzwalaczy rozłączników ppoż po stronie
DC
Odpowiedź nr 2:
Wszystkie budynki zawarte w projektach z wyłączeniem budynku zlokalizowanego pod
adresem Sierakowskiego 10A.
Zastosowane wyłączniki przeciw-pożarowe (wyzwalacze) są połączone z rozłącznikami
izolacyjnymi DPX lub FRX wyzwalanymi za pomocą cewek wybijakowych, rozłączników
głównych przeciwpożarowych wyzwalaczy prądowych, podnapięciowych wyzwalanych zdalnie.
Inwentaryzacja zastosowanych rozwiązań leży po stronie wykonawcy.
W przypadku projektowanych rozłączników przeciw-pożarowych odcinających prąd i napięcie
po stronie DC konieczne jest zabudowanie własnych rozłączników izolacyjnych dedykowanych
dla strony DC oraz osobnego wyłącznika przeciw-pożarowego w postaci wyzwalacza.

Pytanie nr 3:
Proszę o ponowne rozpatrzenie możliwego wymiaru panela jako 1776x1052mm. Na chwilę
obecną nie ma dostępnych na rynku paneli spełniających wszystkie wymogi postawione w
projekcie. Porównując parametry, które nie są spełnione najlepszym rozwiązaniem jest
zwiększenie max wysokości panela o 11mm.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wymiaru modułu, wymiary zawarte w specyfikacji
technicznej spełniają warunki 3 modułów fotowoltaicznych różnych producentów.
Zamawiający zamieszcza na stronie poprawioną dokumentację projektową.
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