
 

  
 

 
 

 

 

 

Mrągowo ,  dnia 20 grudnia 2013 r. 
                              
 
Dotyczy: Przetargu na „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi” 

 

ODPOWIEDZI NA ZADANE  PYTANIA 

Informujemy , że zleceniodawca nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert 

 
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający dopuszcza moduł o następującej specyfikacji technicznej  
 

Specyfikacja techniczna 

Ogniwa  Polikrystaliczne , krzemowe ogniwa fotowoltaiczne 

Liczba ogniw i sposób połączenia 60 ( 6 x 10 ) 

Wymiary modułu ( mm ) 1650 x 992 x 40 

Waga ( kg )  19,5 

Ograniczenia 

Temperatura pracy ( ˚C ) - 40 / +85 

Maksymalne napięcie systemu 1000 V DC 

Maksymalne obciążenie śniegiem 5400 Pa/m² 

Temperatura oraz współczynniki 

NOCT 47˚C ±2˚C 

Temperaturowy współczynnik prądowy Isc %C 0,053 

Temperaturowy współczynnik napięciowy Uoc %C - 0,35 

Temperaturowy współczynnik mocy Pmpp %C - 0,4 

Wyjście   

Puszka przyłączeniowa IP 65 z 6 diodami bypass  

Okablowanie Długość : 900 mm , 
średnica : 4,00 mm² 

 

Złącze MC 4  

 
Tolerancja 0 + 3 W 
Ad.1 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty  urządzeń , produktów , materiałów i 
technologii równoważnych , pod warunkiem , że spełnione będą wymagania w zakresie standardów 
jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych  nie gorszych niż założone w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym oraz  warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych 
przez ENERGA –OPERATOR S.A.  

Pytanie nr 2 
Prosimy o udostepnienie przez Zamawiającego Karty informacyjnej przedsięwzięcia . 
Ad. 2 
Zamawiający udostępni Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia na stronie www.bip.zwik.mragowo.pl 
 
 
 

http://www.bip.zwik.mragowo.pl/


 

  
 

 
 

 

 

 

Pytanie nr 3  
Jaka jest powierzchnia planowanej inwestycji ? 
Ad. 3 
Zamawiający informuje , że planowana powierzchnia pod inwestycję wynosi ok. 0,9000 ha 
 
Pytanie nr 4 
Na stronie 4 PFU podana jest informacja : 
„Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję – ok. 3500 m² . Podobna informacja zawarta jest na 
stronie 2 ogłoszenia . 
„Powierzchnia niezbędna do wykonania farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kWp to minimum 10000 
m² . Taka powierzchnia jest zaznaczona na zdjęciu satelitarnym . Proszę o jednoznaczne 
sprecyzowanie powierzchni dostępnej pod inwestycję . 
Ad. 4  
Zamawiający informuje , że planowana powierzchnia pod inwestycję wynosi ok. 0,9000 ha 
 
Pytanie nr 5  
Czy zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu pod przewidywaną inwestycję dla 
startujących w przetargu na etapie przygotowania ofert ? 
Ad. 5 
Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenie wizji lokalnej terenu pod przewidywaną 
inwestycję dla startujących w przetargu na etapie przygotowania ofert. 
 
Pytanie nr 6  
Czy zamawiający dostarczy oferentom mapę do celów projektowych z zaznaczonymi instalacjami 
podziemnymi na terenie przewidzianym po inwestycję na etapie przygotowania ofert ? 
Ad. 6 
Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych na stronie : www.bip.zwik.mragowo.pl 
 
Pytanie nr 7 
Na stronie 14 PFU w paragrafie 3.5.1 dotyczącym specyfikacji modułów fotowoltaicznych zawarta jest 
informacja : 
„Całkowita / Aktywna powierzchnia modułów : 3253,76/3248,45 m² „ 
W jaki sposób wyliczany jest ten parametr , jak będzie przebiegała weryfikacja zgodności 
oferowanych produktów z tą wytyczną Czy wartość ta może być nieznacznie różna od podanej w PFU  
Ad. 7 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty  urządzeń , produktów , materiałów i 
technologii równoważnych , pod warunkiem , że spełnione będą wymagania w zakresie standardów 
jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych  nie gorszych niż założone w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym oraz warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych 
przez ENERGA –OPERATOR S.A.  

Pytanie nr 8  

Czy w zdają sobie Państwo sprawę z faktu , iż powierzchnia działek może okazać się na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej niewystarczająca do optymalnego rozmieszczenia paneli 
fotowoltaicznych ?  



 

  
 

 
 

 

 

 

Co może mieć wpływ na częściowe zacienienie paneli w okresie jesienno – zimowym . Ze względu na 
powyższe zgłaszamy wątpliwość co do szacunkowych wartości produkcji rocznej energii elektrycznej 
? 
Ad. 8 
Zamawiający informuje , że planowana powierzchnia pod inwestycję wynosi ok. 0,9000 ha 
 
Pytanie nr 9  
 Czy wykonawca będzie odpowiadać z wielkość produkcji rocznej energii elektrycznej ? 
Ad. 9 
Wielkość wyprodukowanej rocznej energii elektrycznej powinna  być zgodna z warunkami 
przedstawionymi w SIWZ   
 
Pytanie nr 10 
Dot. § 2 ust. 2 Projektu umowy, tzn. „ wyznaczenia i wygrodzenia na terenie budowy bezpiecznych 
ciągów komunikacyjnych umożliwiających komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i 
znajdujących się na terenie budowy w tym szczególności obiektów wykorzystywanych w celach 
oświatowych . 
Ad. 10 
W § 2, ust.  2 Projektu umowy, tzn. „ wyznaczenia i wygrodzenia na terenie budowy bezpiecznych 
ciągów komunikacyjnych umożliwiających komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i 
znajdujących się na terenie budowy w tym szczególności obiektów wykorzystywanych w celach 
oświatowych „ wykreśla się słowa : „w tym szczególności obiektów wykorzystywanych w celach 
oświatowych „ 
 
Pytanie nr 11 
Jakich obiektów dotyczy zapis oraz czy istnieje możliwość uzyskania mapki z rozmieszczeniem tych 
obiektów oraz ewentualnym wyznaczeniem preferowanej lokalizacji ciągów komunikacyjnych ? 
Ad. 11 
Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych na stronie www.bip.zwik.mragowo.pl 
 
Pytanie nr 12 
Co należy rozumieć pod stwierdzeniem „ obiekty wykorzystywane w celach oświatowych „ i czy ( 
analogicznie do pytania 11 ) istnieje możliwość uzyskania mapki z rozmieszczeniem tych obiektów 
oraz ewentualnym wyznaczeniem preferowanej lokalizacji ciągów komunikacyjnych ? 
Ad. 12 
Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych na stronie www.bip.zwik.mragowo.pl 
 
Pytanie nr 13 
Jakiej długości powinien być ciąg komunikacyjny ? Jeśli ma to być np. Chodnik lub ścieżka to proszę o 
podanie jakiej szerokości , jakiej długości  z czego ma być wykonany i na jakim podłożu ? 
Ad.  13 
Należy uwzględnić połączenie ciągów komunikacyjnych istniejącej oczyszczalni ścieków z planowaną 
inwestycją  
 
Pytanie nr 14 
Dot. § 4 ust. 2 pkt. Projektu umowę: ( … ) i dopuszczają pomostu do użytkowania „ oraz analogicznie 
§ 15 ust. 2 pkt. 1 lit. A 
Co należy rozumieć pod terminem „ pomposty „ ? 
 



 

  
 

 
 

 

 

 

Ad. 14 
W § 4 ust. 2 pkt. oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 lit. A Projektu umowy: wykreśla się słowa: „i dopuszczają 
pomostu do użytkowania „ 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o podanie informacji na temat wszelkich na temat wszelkich istotnych elementów które 
Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę przy projektowaniu inwestycji a o których na dzień 
dzisiejszy wiedzieć nie może , gdyż wiedze taką posiada tylko Zamawiający np. planowane obiektu w 
pobliżu instalacji ( jakiej wysokości ) 
Ad. 15  
Istniejące obiekty oczyszczalni ścieków nie maja wpływu na zacienienie paneli fotowoltaicznych , 
Na terenie działki nr 156/ 8 planuje się budowę zadaszenia składowiska osadów ściekowych 
 
Pytanie nr 16 
Czy zamawiający może podać dokładne wymiary działek na którym zbudowana ma być inwestycja ? 
Ad. 16 
Zamawiający informuje , że powierzchnia działek pod planowana inwestycję wynosi : 
Działka nr 156/14 – 0,5830 ha 
Działka nr 156/8  - całkowita powierzchnia – 2,6770 ha , część przeznaczona pod zabudowę ok. 
0,3000 ha 
 
Pytanie 17 
Czy zamawiający może podać jakiej klasy grunt znajduje się na terenie działek i czy nie jest to może 
teren podmokły ? 
Ad. 17 
Tern przeznaczony pod zabudowę przemysłową – oznaczenie Ba 
 
Pytanie 18 
Czy ze względu na nierówności terenu dopuszcza się montowanie paneli na różnych poziomach przy 
zachowaniu ich jednakowej wysokości mocowania nad terenem ? 
Ad. 18  
Zamawiający dopuszcza  montowanie paneli na różnych poziomach przy zachowaniu ich jednakowej 
wysokości mocowania nad terenem . 
 
Pytanie 19 
W PFU str. 3 istnieje zdanie : „ podstawowym kryterium oceny i doboru , będą koszty w przeliczeniu 
na jednostkę energii elektrycznej „ 
Co zamawiający miał na myśli formułując to zdanie – według SIWZ kryterium oceny to : 100 % cena . 
Ad. 19  
Kryterium oceny oferty zgodnie z SIWZ – 100% cena 
 
Pytanie nr 20  
Zamawiający oświadczył iż posiada  zgodę na wycinkę drzew . Czy zgoda ta obejmuje wszystkie 
drzewa mogące kolidować z instalacją lub powodować jej zacienienie ? 
Ad.20 
Decyzja o wycięciu drzew dotyczy drzew rosnących na obszarze zakwalifikowanych przez PFU do 
wykonania planowanej inwestycji.  
 
 



 

  
 

 
 

 

 

 

Pytanie nr 21 
Czy przygotowanie wniosku o wydanie koncesji na sprzedaż energii również obejmuje to zadanie czy 
może Zamawiający wykona to we własnym zakresie ? 
Ad. 21 
Uzyskanie koncesji na sprzedaż Zamawiający wykona we własnym zakresie . 
 
Pytanie nr 22 
Zgodnie z pkt. 3.2 PFU Zamawiający wymaga wybudowania drogi dojazdowej oraz placu 
manewrowego o powierzchni 500 m² . Na mapie zasadniczej jasnoniebieskim kolorem zaznaczona 
jest droga techniczna – czy droga została ujęta w podanej powierzchni 500 m² ? Czy Zamawiający 
może na mapie zasadniczej zaznaczyć wszystkie drogi dojazdowe oraz plac manewrowy których 
oczekuje ? 
Ad. 22 
Dokumentacje wykonać zgodnie z PFU 
 
Pytanie nr 23 
Czy zamawiający ma jakiekolwiek inne wymagania w stosunku do paneli fotowoltaicznych po za ich 
powierzchnią , wymogiem stosowania paneli fotowoltaicznych o mocy 250 Wp ? 
Ad. 23 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty  urządzeń , produktów , materiałów i 
technologii równoważnych , pod warunkiem , że spełnione będą wymagania w zakresie standardów 
jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych  nie gorszych niż założone w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym oraz warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych 
przez ENERGA –OPERATOR S.A.  

Pytanie nr 24 
Odnośnie § 2 pkt. Pkt 7 Projektu Umowy 
Czy miejsce wywozu materiałów będzie się znajdowało po za obszarem Polskiej Wsi ? Jeśli tak to 
prosimy o podanie dystansu oraz miejsca przeznaczenia . 
Jakie materiały Zamawiający miał na myśli formułując ten zapis ? 
Ad. 24  
Miejscem materiałów pochodzących z rozbiórki  znajduje się na terenie Polskiej Wsi  
 
Pytanie nr 25  
W zakresie warunków przyłączeniowych nr 13/P62/03117 z dnia 08-10-2013 

a. Pkt. 7.2 co określa zapis „ Budowa abonenckiej rozdzielni 15/15 kV …. „ 
 

b. Pkt. 12.2 : prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania łącza wymiany danych z 
systemem nadzoru SCADA – czy Energa warunkowo dopuszcza wykonanie łącza w 
technologii GPRS ? Jeśli musi zostać wykonane łacze światłowodowe prosimy o podanie 
miejsca jego doprowadzenia . 

 
Ad. 25  
Zamawiający informuje , że budowę abonenckiej rozdzielni 15/15 kV oraz sposób wykonania łącza 
wymiany danych z systemem nadzoru SCADA należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENERGA –OPERATOR S.A.  

Pytanie nr 26 



 

  
 

 
 

 

 

 

Prosimy o informacje dotyczącą własności działki nr 156/10 oraz czy Gmina uzgadniała ewentualną 
możliwość wejścia teren ? 
Ad. 26  
Zamawiający informuje , że działka nr 156/10 jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o. o. w Mrągowie 
 
Pytanie nr 27 
Proszę o wskazanie laboratorium oraz  zakres testów modułów fotowoltaicznych , które inwestor ma 
prawo zlecić . Proszę o zawężenie kraju w którym badania mają się odbyć np. ( Polska , Niemcy ) ? 
Ad. 27 
Badania będą wykonane w niezależnym laboratorium na terenie Polski . 

 
Pytanie nr 28  
Proszę o informację czy decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest prawomocna ? 
Ad. 28 
Zamawiający informuje , że uzyskana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest 
prawomocna . 
 
 
 
 
 
 
 
 


