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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy
bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania
Termomodernizacja budynków
Szpitala Powiatowego
w Limanowej” – znak sprawy
NZ/46/Rb/P/AC/2022.
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień
Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji
Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza moduły o współczynniku temp. -0,37%/℃?.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza moduły o zabezpieczeniu przepięciowym 20A?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza moduły z ramą o grubości 35 mm?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduły z ramą o grubości 35mm, zapewniające nie gorsze
parametry wytrzymałościowe, niż te z ramą o grubości 40mm.
Pytanie 4
Załącznik nr 2 i 3 PFU przedstawia moduły instalacji fotowoltaicznej zamontowane na płasko. W
sytuacji montażu modułów pod kątem 10-15⁰ lub większym na wybranych budynkach zmieści się mniej
modułów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż mniejszej ilości modułów?
Odpowiedź: Łącznie trzeba zamontować 512 szt modułów . Łączna moc instalacji 230,4 kW.
Panele PV można montować także na dachach pozostałych części kompleksu szpitalnego .
Pytanie 5
Zamawiający przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 230,4 kW w układzie jak w zał. 2 i 3
do PFU. Czy w celu spełnienia oczekiwań Zamawiający dopuszcza montaż modułów na płasko, pod
kątem 0⁰?
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Odpowiedź: Panele PV nie muszą być montowane tak jak jest to przestawione w zał. nr 2 i 3 .
Panele można montować także na dachach pozostałych części kompleksu szpitalnego.
Zamawiający nie dopuszcza montażu modułów na płasko.
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