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INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 3 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odnawialne źródła energii na 

terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

Na podstawie Ustawy prawo Zamówień Publicznych i zapisów SIWZ prosimy o udzielenie 

następujących odpowiedzi: 

1. Prosimy o dopuszczenie falowników o możliwości modyfikacji współczynnika mocy 

cos fi 0,95 niedowzbudzenie do 0,95 przewzbudzenie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści to rozwiązanie jako równoważne. Wymóg 

OSD wynosi 1,0.  

2. Prosimy o uznanie za rozwiązanie równoważne falowników posiadających ochronę 

przed zbyt wysokim napięciem w formie innej niż warystor. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści inne rozwiązanie pod warunkiem 

spełnienia aktualnych norm dla podłączenia urządzenia do sieci OSD. 

Zamawiający zastrzega, iż o dopuszczeniu danego urządzenia zdecyduje 

powołany biegły.  

3. Prosimy o uznanie zintegrowanego rozłącznika DC na poziomie całego falownika za 

rozwiązanie równoważne do rozłączników DC na poziomie MPPT. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna .  

4. Prosimy o dopuszczenie falowników trójfazowych dla instalacji 3,24 kW z napięciem 

startowym 150 V. Przy trójfazowych ta wartość jest wyższa niż dla jednofazowych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści falownik z napięciem startu 150 V dla 

falowników trójfazowych dla instalacji 3,24 kWp  



 

5. Prosimy o uznanie za rozwiązanie równoważne dla instalacji jednofazowych o 

mocach 3,24 kW falowników z zakresem napięcia określonym jako od 70 V do 450 V 

na MPPT. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna napięcie do 70 V do 450 V dla instalacji 3,24 

kWp jako rozwiązanie równoważne. Z wyliczeń wynika, iż takie parametry są 

wystarczające dla instalacji 3,24 kWp  

6. Prosimy o dopuszczenie dla instalacji trójfazowych o mocach 3,24 kW i 3,78 kW 

falowników z zakresem napięcia określonym jako od 150 V do 800 V na MPPT. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści podane rozwiązania. Z wyliczeń wynika, iż 

podane zakresy są wystarczające dla poprawnej pracy.  

7. Prosimy o dopuszczenie falowników trójfazowych dla instalacji 3,24 kW o sprawności 

97,3%. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.  
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