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Bytom Odrzański, dnia 2 września 2022 r. 

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 

Nasz znak: ZP.271.13.2022 

ZMIANY  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji 
fotowoltaicznych dla budynków Szkoły Podstawowej w Bytomiu 
Odrzańskim”. 

 
 

Na podstawie art. 284, w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający przekazuje odpowiedzi  
do zadanych przez Wykonawcę pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:   
 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania 
paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykona takie 
ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający nie posiada opinii konstrukcyjnej. W przypadku potwierdzenia przez 
Wykonawcę konieczności jej opracowania, Zamawiający uzyska opinię przed przystąpieniem 
przez Wykonawcę do prac. 
 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, 
to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, 
to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 2 
Do wyceny należy przyjąć wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z projektem 
wykonawczym, będącym załącznikiem do dokumentacji przetargowej. 
 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik 
Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i 
wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie 
również montaż PWP dla całego obiektu. 
 
Odpowiedź nr 3 
Nie jest konieczny montaż wyłącznika. Zaprojektowany system PV nie wymaga 
dodatkowego wyłącznika PP, ze względu na redukcje napięcia na poziomie paneli i 
modułów. Na obiektach znajdują się wyłączniki Ppoż., które odłączą instalacje PV w sytuacji 
pożaru. 
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Pytanie nr 4 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby instalacje PV zostały podłączone do 
internetu, w celu umożliwienia zdalnego podglądu ich pracy. Jeśli tak, prosimy o informację 
czy w pomieszczeniach, w których przewidziany jest montaż falowników Zamawiający 
dysponuje przewodowym (Ethernet) bądź bezprzewodowym (Wi-Fi) łączem internetowym. 
Jeśli nie, to czy doprowadzenie łącza internetowego w wymagane lokalizacje ma być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym czy też Zamawiający doprowadzi internet we 
własnym zakresie? 
 
Odpowiedź 4 
Na obiektach znajduje się instalacja internetowa. Instalację PV należy podłączyć do instalacji 
internetowej radiowo lub przewodowo. 
 
 
Pytanie 5 
Ze względu na występującą na rynku mnogość mocy modułów fotowoltaicznych prosimy o 
informację czy i w jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji w 
stosunku do SWZ? 
 
Odpowiedź 5 
Dopuszcza się montaż paneli w zakresie od 375-450 Wp, przy zachowaniu projektowanej 
łącznej mocy. 
 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie moduły mają zostać wyposażone w optymalizatory czy 
tylko moduły narażone na zacienienie? 
 
Odpowiedź nr 6 
Należy zastosować 1 optymalizator mocy, obsługujący 2 moduły fotowoltaiczne. 
 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o udostępnienie rysunków będących częścią projektów załączonych do SWZ. 
 
Odpowiedź nr 7 
W załączeniu rysunki. 
 
 
Pytanie nr 8  
Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu 
kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD. 
 
Odpowiedź nr 8 
Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich prac i przekazaniu dokumentów do OSD. 
 
 

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do 
przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża: 

 
 
1)termin składania ofert, z dnia 7 września 2022 r. godz. 10.00 na dzień: 14 września 2022 
r., godz. 10.00. 
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2)termin otwarcia ofert, z dnia 7 września 2022 r. godz. 11.00 na dzień: 14 września 2022 r., 
godz. 11.00. 
 
3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: 13 października 2022 r.  
 
 
W załączeniu: 
- Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, 
- Rysunki – 4 egz. 
 
 

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią integralną część 
SWZ i zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. 
http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne 
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