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PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Dotyczy: wykonanie zadania pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k.” 
 

Zamawiający Pamo Sp. z o.o. Sp. k.,  informuje  iż  do  w/w  postępowania  zostały  złożone 

pytania.  W  związku  tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie 1 
Jakie jest pokrycie dachowe budynków, na których ma zostać zainstalowana instalacja (dla 

wszystkich pięciu części)? 

Odpowiedź:  
Blacha trapezowa. 

Pytanie 2 
Czy termin zakończenia prac - 18.03.2022 to termin do momentu wymiany zgłoszenia instalacji 

fotowoltaicznej czy do zgłoszenia instalacji do odpowiedniego Zakładu Energetycznego? 

Odpowiedź:  
Termin 18.03.2021 to moment podpisania umowy z Zakładem Energetycznym.  

Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej przez ekipy 

wewnętrzne związane z Wykonawcą na podstawie umowy cywilno-prawnej (B2B)? 

Odpowiedź:  
Tak, dopuszcza. 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty poprzez Bazę Konkurencyjności o której mowa 

w pkt VI pp.1 Zapytania Ofertowego (w punkcie VIII Zapytania nie ma nic wspomniane nt, 

portalu Baza Konkurencyjności). Jeśli tak uprzejmie proszę o przeslanie linka do strony 

z zapytaniem. 

Odpowiedź:  
Tak, dopuszcza. 

 Link https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73601 

Pytanie 5 
Czy zamawiający przewiduje możliwość rozpatrzenia oferty, bez złożonych 

reszty oświadczeń wykonawcy, które zostaną dostarczone po ewentualnym 

wyborze oferty? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwość.  Wykaz niezbędnych  dokumentów, które 

należy złożyć wraz z ofertą zawiera punkt VII zapytania ofertowego.  

Pytanie 6 
Czy mają Państwo wytyczne dotyczące uprawnień osoby, która będzie przygotowywać 

i zatwierdzać dokumenty? Czy wystarczające będą uprawnienia SEP i dokumentacja 

zatwierdzona przez rzeczoznawcę do spraw ppoż?  

 

 



 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wprowadza wytycznych dotyczących uprawnień osoby, która będzie 

przygotowywać i zatwierdzać dokumenty.  Dokumentacja musi zostać wykonana w sposób 

określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów 

budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, ustanawiającego zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (…), dotyczących (…) bezpieczeństwa 

pożarowego oraz uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów monokrystalicznych? Moduły 

polikrystaliczne są w modułami o niżej sprawności 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na podstawie bazy konkurencyjności? 

Odpowiedź:  
Tak dopuszcza. 

Pytanie 9 
Proszę o dopuszczenie paneli monokrystalicznych, panele polikrystaliczne są już praktycznie 

niedostępne na rynku. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza paneli  monokrystalicznych. 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy niż 280Wp? Moduły o 

tak małej mocy są ciężko dostępne na rynku. Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć ilość 

zamontowanych modułów, co ograniczy ryzyko potencjalnej awarii oraz pozwoli w znaczący 

sposób zredukować koszty budowy instalacji. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 11 
Proszę o podanie zakresu mocy dla poszczególnych instalacji. Określenie tak dokładnej mocy 

uniemożliwia zastosowanie innych modułów niż te o mocy 280Wp. Czy podane moce 

instalacji są mocami minimalnymi? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy podanej w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 12 
Czy w każdym z budynków na których planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych 

znajduje się miejsce przyłączenia (rozdzielnia RG)? Czy należy prowadzić przewody AC do 

jednego, wspólnego miejsca przyłącza (wszystkie instalacje wpięte w jednym budynku)? Jeśli 

tak, proszę o określenie jaki rodzaj nawierzchni występuje pomiędzy budynkami, czy jest to 

teren utwardzony, kostka, beton?  

Odpowiedź:  



 

Rozdzielnie RG znajdują się na budynku instalacji nr 1 oraz nr 2. Instalacje nr 3, 4 i 5 znajdują 

się na budynku nie posiadającym rozdzielni RG (jest tam tylko zasilanie), jednak znajdują się 

blisko budynku posiadającego rozdzielnie RG (jest na nim instalacja nr 1). 

Nie jest wymagane prowadzenie przewodów AC do jednego, wspólnego miejsca przyłącza. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy podanej w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

Pytanie 13 
1) Jak długi jest czas związania z ofertą?  

2) Proszę o załączenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 

1) Czy zamawiający posiada umowę kompleksową z dystrybutorem sieci? 

2) Co zamawiający rozumie poprzez zakończenie zadania?  

a) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do 

Operatora Sieci Dystrybucji? 

b) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do 

Operatora Sieci Dystrybucji, doprowadzenie do wymiany licznika i uruchomienie instalacji? 

3) Czy Zamawiający planuje zapłatę wynagrodzenia podzielonego na części: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej  

b) dostawę i montaż instalacji?  

4) Czy Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe?  

5) Do jakiego Dystrybutora Sieci należy Zamawiający?  

6) Czy Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowe w miejscu montażu 

falowników? 

7) Proszę o potwierdzenie, że koszty związane z zapewnienie sprawnego łącza 

internetowego na miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej, w trakcie, jak i po zakończeniu 

montażu leży po stronie beneficjenta. Zapewnienie sprawnego połączenia internetowego 

jest konieczne do monitorowania prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej 

jak również skonfigurowania inwerterów. 

8) W ilu procentach Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia 

podwykonawcom? 

 

Odpowiedź:  
Ad.1 30 dni 

Ad.2 Formularz został załączony. W zawiązku z załączeniem formularza z opóźnieniem 

wydłużono termin składania ofert. 

Ad.3 Zamawiający posiada umowę kompleksową z dystrybutorem sieci 

Ad. 4 Wykonanie kompletnej instalacji należy rozumieć jako podpisanie umowy z 

Dystrybutorem Sieci tj. wymiana licznika i uruchomienie instalacji. 

Ad.5 Zamawiający nie planuje wypłaty wynagrodzenia w częściach. 

Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych. 

Ad.7 Zamawiający należy do PGE Polska Grupa Energetyczna SA 

Ad.8 Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowe w miejscu montażu falowników 

Ad 9 Koszty związane z zapewnieniem sprawnego łącza internetowego na miejscu montażu 

instalacji fotowoltaicznej, w trakcie, jak i po zakończeniu montażu leży po stronie 

zamawiającego. 

Ad. 10 W 100%. 



 

 

Pytanie 14 
Czym są pokryte dachy oraz jaki jest ich spadek? 

Odpowiedź:  
Blacha trapezowa. 

 

Pytanie 15 
Zaproponowane w opisie technicznym panele o mocy 280W nie wystepuja juz na rynku. 

Prosimy zatem o mozliwosc zastosowania paneli o wyzszych mocach. Jesli Zamawiajacy 

przychyla sie do prosby prosimy takze o podanie widelek dot. mocy instalacji. Jakie moga byc 

ich moce minimalne oraz maksymalne. 

Czy w przypadku mziany mocy paneli Wykonawca ma byc takze zobowiazany do zminay 

opisow technicznych? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza użycia paneli o innej mocy niż podana w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Powyższe udzielone wyjaśnienia stanowią  integralną  część  zapytania ofertowego  są  wiążące  

dla  wszystkich  Wykonawców. 


