
Pytania Wykonawcy i Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy na dachu jest już instalacja odgromowa, czy trzeba ją zamontować?

Ad. 1Na dachu obiektu jest instalacja odgromowa.

2. Z jakiej blachy wykonane jest poszycie dachu budynku Straży Pożarnej? Jeżeli to blacha 
trapezowa to o jakiej grubości? Czy zamawiający potwierdza że na dachu istnieje możliwość 
wybudowania Instalacji PV bez wzmacniania konstrukcji dachu? 

Ad. 2 Blacha trapezowa powyżej 0,5mm grubości. Potwierdzenie nośności dachu po ekspertyzie, 
która leży w zakresie Wykonawcy.

3. Czy w ramach zadań wykonawcy leży wykonanie ekspertyzy nośności dachu, czy leży to po 
stronie zamawiającego? 

Ad. 3 W ramach zadań Wykonawcy leży wykonanie ekspertyzy nośności dachu. 

4. Czy zamawiający dopuszcza jakiś zakres procentowy instalacji +/- 22,08 KWp ze względu na 
zastosowanie o większej mocy paneli np. 470 Wp  (zgodnie z SIWZ minimalna wartość 460 Wp) 

Ad.4 Inwestycja jest dofinansowana w zakresie jaki określa SWZ i  podane panele muszą być 
zgodne z SWZ.

5. Co Zamawiający rozumie przez zapis: 
Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i 
dostępność dla nich elementów sterujących instalacji (montaż przeprowadzić w sposób 
zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w 
szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich). 
Jakie wymagania w tym wypadku trzeba uwzględnić. Proszę o szczegółowe podanie 
wymogów,gdyż są one niezbędnych do wyceny. 

Ad.5 Zamawiający ma tu na względzie dostępność inwertera na odpowiedniej wysokości. 

6. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy nie jest przebudowa/ modernizacja 
istniejących rozdzielnic, do których należy wyprowadzić moc z PV i są one w dobrym stanie 
technicznym oraz ze jest w nich miejsce na wpięcie instalacji PV? 

Ad.6 Istniejące rozdzielnice  do których należy wprowadzić moc PV są  w dobrym stanie 
technicznym oraz znajduje się w nich miejsce na wpięcie instalacji PV. 

7. Proszę o potwierdzenie, że falownik ma się komunikować z Internetem po sieci WI-FI i że jest 
zasięg WI-FI przy konstrukcji PV na dachu? 

Falownik ma się komunikować z Internetem po sieci Wi-Fi, zasięg jest w miejscu montażu 
inwertera. Sprawdzenie jakości sygnału leży po stronie Wykonawcy. 

8. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy nie jest wykonanie instalacji wzmocnienia 
sygnału internetowego WI-FI ? 

Ad.8 W przypadku zbyt słabego sygnału, Wykonawca ma obowiązek wzmocnić sygnał, aby 
możliwy był zdalny dostęp do instalacji. 


		2022-07-01T14:11:34+0200
	AGNIESZKA ANNA HADAMIK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: AGNIESZKA ANNA HADAMIK, PESEL: 84060911409, PZ ID: AHadamik




