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Lelów, dnia 14 stycznia 2021 r. 
 
GR.271.3.2020 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Odnawialne źródła energii na terenie 
Gminy Lelów realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, 
Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - w formule 
zaprojektuj i wybuduj”. 

Numer ogłoszenia: 523004-N-2020 z dnia 2020-03-12 r. 
 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły 
pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 
 
 

Pytanie Wykonawcy z dnia 08.01.2021 r.  
 

 
1. W załączniku nr 1 do PFU – Szczegółowe dane dotyczące instalacji PV w kolumnie 
określającej rodzaj instalacji w budynku oraz kolumnie dotyczącej instalacji wybranej przez 
Mieszkańca dla instalacji PV instalacje o mocy 2,24 kWp w większości opisano jako trójfazowe z kolei 
na str. 21 tego samego PFU wskazano, że dla instalacji o mocy minimum 2,24 kWp przewiduje się 
instalacje jednofazowe. Według naszej wiedzy nie ma technicznej możliwości, aby dla instalacji  
o mocy 2,24 kWp zastosować falownik trójfazowy. Prosimy zatem o sprawdzenie w całości 
poprawności załącznika nr 1 do PFU oraz dokonanie ewentualnej korekty w zakresie rodzaju instalacji 
w budynku oraz rodzaju instalacji wybranej przez Mieszkańca dla instalacji fotowoltaicznej? 
 

Odpowiedź: Dokonano korekty załącznika nr 1 do PFU w zakresie rodzaju instalacji wybranej przez 
Mieszkańca dla instalacji fotowoltaicznej o mocach 2,24 kWp i 2,80 kWp. Zamawiający wyjaśnia, że 
nastąpiła omyłka pisarska. Przewidziano instalacje fotowoltaiczne jednofazowe dla instalacji  
o mocach 2,24 kWp i 2,80 kWp. 
 
 

Pytanie Wykonawcy z dnia 13.01.2021 r.  
 

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego wymagań określonych w PFU na str. nr 21 dla 
falowników gdzie mowa jest: „inwerter musi umożliwiać: - kontrolowanie procesu przekazywania 
energii". W jaki sposób kontrola procesu przekazywania energii ma być realizowana przez falownik  
i na czym ma polegać? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: jednym z zadań falownika są funkcje kontrolne. Zgodnie z PFU 
wszystkie instalacje muszą być wpięte w wewnętrzną sieć elektryczną budynku. Co za tym idzie, 
falownik będzie energię nie spożytkowaną przez Użytkownika przekazywał do sieci OSD. Proces ten 
musi być kontrolowany przez falownik. 
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