Olsztyn, dn. 25.10.2016r.

Dotyczy: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
Budowlanym WITKA Sp. z o. o.”

o mocy do 40 kW w Przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Mam dodatkowe pytanie – czy pomimo iż inwertery największego producenta na świecie
2015 czyli Huawei , których używamy obsługują aż 3 różne dachy , więc projektując u was 2
takie inwertery możemy obsłużyć aż 6 różnych płaszczyzn wciąż konieczne jest trzymanie się
3 inwerterów, które macie w zapytaniu ofertowym?
Odp. Do oferty należy przyjąć 3 inwertery zgodnie z projektem.
2.

Prosimy o podanie informacji na temat dachu na którym zamocowana ma być instalacja PV
takich jak: rodzaj dachu (skośny, płaski, kąt nachylenia), rodzaj pokrycia dachowego, wymiary
dachu.
Odp. Dach dwuspadowy, kąt nachylenia 20%, pokrycie z blachy trapezowej, wymiary
dachu: 42,60m x 12,75m. Szerokość jednej połaci 5,88m. Na zdjęciu widoczna strona
północna dachu.

Dach hali – połać północna
3. Prosimy o podanie informacji na temat konstrukcji systemowej pod panele jaki przewidziano
w przedmiotowej instalacji (wolnostojąca, mocowana do konstrukcji dachu, jaki powinien być
kąt pochylenia konstrukcji względem połaci)
Odp. Konstrukcję pod panele należy dobrać indywidualnie i zamocować do konstrukcji
dachu. Blacha trapezowa TR55x188 ułożona jest na płatwiach drewnianych 5x7,5cm,

krokwie żelbetowe prefabrykowane EK-7120. Kąt nachylenia dachu wynosi 20%. Panele
w razie potrzeby, należy rozłożyć na obu połaciach dachu.

Dach hali - konstrukcja
4. Prosimy o doprecyzowanie czy razem z ofertą Wykonawca powinien złożyć inne dokumenty
takie jak: dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa, kosztorys, referencje, wykaz osób.
Odp. Zgodnie z punktem 4 SIWZ do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonanych
minimum dwóch instalacji fotowoltaicznych (poświadczenie lub protokół odbioru) oraz
wskazać osobę z uprawnieniami, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne wskazanej osoby należy załączyć do oferty.
Dokumenty rejestrowe i kosztorys nie są wymagane.
5. W "Projekcie wykonawczym" załączonym do SIWZ przewidziano użycie 3 falowników ze
względu na różne pochylenie części dachu na którym montowana będzie instalacja. Prosimy
o przedstawienie podziału modułów na poszczególne falowniki oraz kąta pochylenia dachu w
miejscach ich montażu.
Odp. Zgodnie z projektem, pojedynczy moduł składa się z 60 połączonych ze sobą ogniw
polikrystalicznych. Oferowane ogniwa muszą być fabrycznie nowe. Podział modułów na
poszczególne falowniki należy dostosować do powierzchni dachu. Kąt nachylenia dachu
wynosi 20%.
Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający

