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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 
Czy zmienią Państwo formułę zapytania i scalą wszystkie części w jeden pakiet? Rozwiązanie 
takie pozwoli zoptymalizować koszty wspólne wykonania podobnych instalacji, oraz obniżyć 
marżę, a tym samym uzyskać lepszą ofertę cenową w porównaniu do sytuacji, gdy dla każdej 
lokalizacji należy liczyć składniki cenotwórcze oddzielnie i je zwielokrotniać 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości 
 

Pytanie 2 
Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? 
Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający  wymaga zastosowania optymalizatorów mocy. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie jednego optymalizatora do dwóch paneli. 
 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzająca możliwość zamontowania 
paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie 
ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?    
 
Odpowiedź:  
Na etapie planowania inwestycji przeprowadzono następujące szacunkowe obliczenia: 
 
I. Obciążenie śniegiem dla wszystkich dachów wynosi 1,44 kN/m2. 
Obciążenie śniegiem(PN-80/B-02010) 
- wartość Q 
Q = 1,2 [kN/m2) – miejscowość Ustrzyki Dolne; 3 strefa obciążenia śniegiem 
-wartość współczynnika kształtu dachu  - C 
Kąty nachylenia dachów α = 18 – 30 st. (dla takich parametrów C=0,8) 
-charakterystyczne obciążenie śniegiem dachów S1 
S1=QxC=1,2x0,8= 0,96 [kN/m2] 
- obliczeniowe obciążenie śniegiem dachu S 
ϒ=1,5 – obliczeniowe współczynnik obciążenia śniegiem 
S=S1 x ϒ 
S= 0,96 x 1,5 = 1,44 [kN/m2] 



 

 
II. Obciążenia spowodowane przez system fotowoltaiczny 
Sumaryczna obliczeniowa wartość obciążenia pokrycia dachu (ciężar systemu 
fotowoltaicznego)  
Powierzchnia jednego systemu o mocy 20,16 kWp - 120,2 m2 
Ciężar całkowity 17,12 kN 
Ciężar na m2: 0,14 kN/m2 
III. Obciążenie własne od pokrycia dachów [kN/m2] (PN-82/B-02000 do 02004) 
Wg dokumentacji budowlanej obciążenia własne dachów, na których zlokalizowane będą 
instalacje, zamykają się w przedziale 3,8 do 5,59 kN/m2 a maksymalna nośność w przedziale 
rozkładu obciążenia 9,8 -12,5 kN/m2. 
IV. Całkowite obciążenie dachów a maksymalne dopuszczalne obciążenie. 
1,44 + 5,59 = 7,03 kN/m2. 
Maksymalne obciążenie dachów po budowie instalacji może wynosić 7,03 kN/m2 a 
maksymalne dopuszczalne obciążenie budynku o najniższej nośności dachu wynosi 9,8 
kN/m2. 
 

Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez 
OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru 
robót?  
 

Odpowiedź:  
Przez zakończenie robót należy rozumieć podpisanie umowy z dystrybutorem sieci tj. 
wymiana licznika i uruchomienie instalacji. 
 

Pytanie 5 
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:  
Na wskazanych obiektach istnieje sprawna instalacja odgromowa.  

 
Pytanie 6 

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik 
Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i 
wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie 
ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu 
zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.    
Odpowiedź:  
 
Na wskazanych obiektach istnieje PWP, lokalizacja zgodnie z rysunkiem stanowiącym 
załącznik do zapytania "pwp.jpg". W zakresie dostawy znajdował się będzie ewentualny 
montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej. 
 



 

Pytanie 7 
Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?     
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, przy czym minimalna moc pojedynczego panelu wynosi 435W 
 

Pytanie 8 
Jaki jest dopuszczalny zakres mocy instalacji? Wskazana w zapytaniu  wielkość instalacji 
20,475 kW bez odchyłu ogranicza możliwość wyboru paneli do minimum    
Odpowiedź:  
Podana wartość mocy instalacji stanowi wartość minimalną. 
 

Pytanie 9 
Proszę o doprecyzowanie formy złożenia oferty: W Rozdziale VIII pkt 1 jest napisane, że 
ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego, w  rozdziale VI jest napisane m.in. 
za pośrednictwem bazy konkurencyjności.         
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zarówno pisemnie w siedzibie zamawiającego jak i za 
pośrednictwem bazy konkurencyjności. 
 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający wymaga zastosowania tych samych paneli dla każdej części, w przypadku 
gdy wykonawca składa ofertę na kilka części?  
Odpowiedź:  
Zamawiająca nie wymaga. 
 

Pytanie 11 
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie mniejszej ilości paneli, w przypadku oferty 
modułów o większej mocy  
Odpowiedź:  
Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
 
Powyższe udzielone wyjaśnienia stanowią  integralną  część  zapytania ofertowego  są  
wiążące  dla  wszystkich  Wykonawców.  
 


