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Bytom Odrzański, dnia 7 września 2022 r. 

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 

Nasz znak: ZP.271.13.2022 

WYJAŚNIENIA  
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 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 opracowane przez Zamawiającego projekty zostały uzgodnione z rzeczoznawcą p.poż. 
Jeżeli nie, to czy Zamawiający uzgodni je we własnym zakresie czy będzie to obowiązkiem 
Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że w naszej opinii w zakresie przepisów p.poż. projekty nie 
spełniają wszystkich obowiązujących norm i dobrych praktyk i na etapie ich uzgadniania 
z rzeczoznawcą p.poż. z dużym prawdopodobieństwem będą wymagały modyfikacji. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zgodnie z rozdziałem V ust. 2 SWZ „W zakres obu część zamówienia wchodzi również 
uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem 
zgodności wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów instalacji fotowoltaicznych 
oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu prac związanych 
z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych i zamiarze przystąpienia do jego 
użytkowania (art. 56 ust. 1a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 
2021.12.20 z późn. zm.))”. 
 
 
Pytanie nr 2 
W odpowiedzi z dnia 2.09.2022 r. na pytanie nr 6 Zamawiający postawił obligatoryjny wymóg 
zastosowania optymalizatorów mocy obsługujących dwa moduły fotowoltaiczne, natomiast 
nie odpowiedział na pytanie czy wymóg ten dotyczy wszystkich modułów w instalacji czy 
tylko modułów narażonych na zacienienie. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający 
wymaga zastosowania optymalizatorów na wszystkich modułach czy tylko na tych, które 
narażone są na zacienienie. 
 
Odpowiedź nr 2 
Zastosowanie optymalizatorów zostało zaprojektowane nie tylko ze względu na zacienienia 
ale również na redukcję napięcia w przypadku pożaru do poziomu bezpiecznego. Instalację 
należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, będącym załącznikiem do SWZ. 
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Pytanie nr 3 
Określony przez Zamawiającego wymóg zastosowania optymalizatorów obsługujących dwa 
moduły fotowoltaiczne jest niezgodny z art. 99 ust. 1 i 4 Ustawy PZP ponieważ tylko jeden 
producent obecny na polskim rynku posiada takie optymalizatory w swojej ofercie i 
optymalizatory te są kompatybilne wyłącznie z falownikami tego producenta. Tym samym 
Zamawiający ogranicza konkurencję wskazując wprost na konkretnego dostawcę falowników 
i optymalizatorów podczas gdy na rynku istnieją rozwiązania o takich samych 
właściwościach technicznych i funkcjonalnych (redukcja wpływu zacienienia pojedynczych 
modułów oraz automatyczne odłączanie napięcia DC po wyłączeniu zasilania AC), z tą 
różnicą, że w rozwiązaniach tych stosuje się optymalizatory pojedyncze (jeden optymalizator 
na jeden moduł). W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wymogu stosowania 
optymalizatorów obsługujących dwa moduły fotowoltaiczne. 
 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego producenta, spełniającego wymagania 
projektu. Instalację należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
 
 
 

Powyższe wyjaśnienia 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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