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Wszyscy Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Stacji Uzdatniania Wody 

eksploatowanych przez PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o. i Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w 

Boguchwale w ramach projektu pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 

na terenie ROF – Etap III” 

  

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 

38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. 

, poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z 

odpowiedziami: 

 

PYTANIE: 

1. Po przeprowadzonej analizie parametrów modułów u Polskich i światowych 

producentów wynika, iż obecnie na rynku jest jeden producent spełniający wymogi 

Zamawiającego. Obecnie większość producentów modułów produkuje standardowe 

moduły z ramką o grubości 35 mm, która nie wpływa na wytrzymałość mechaniczną 

samego modułu. Co potwierdzają w certyfikowanych jednostkach badawczych. 

Należy zwrócić uwagę, iż parametry techniczne modułów fotowoltaicznych 

produkowanych w Polsce i na świecie zmieniają się nawet kilkakrotnie w roku. 

Związane jest to z sposobem produkcji i jakością krzemu w poszczególnych ogniwach 

dostarczanych do produkcji. Podane zakresy parametrów technicznych modułów z 

projektu, który był wykonywany w zeszłym roku z założeniem zasady uczciwej 

konkurencyjności mogą obecnie odbiegać od obecnie produkowanych modułów w 

kilku zakresach. 

Możliwość wyprodukowania modułów spełniających wymogi zamówienia skutkować 

będzie znacznie wyższą ceną całości planowanej inwestycji. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modułów o grubości 

ramki min. 35 mm. oraz napięciu Umpp = min. 31.1V i napięciu Uvo = max. 38.96V, 

lub podaniu minimum trzech producentów modułów dostępnych na rynku, które 



parametry spełniają albo będą akceptowane jako równoważne przez Zamawiającego na 

etapie weryfikacji ofert. 

 

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta o zmianie wymagania w zakresie 

grubości ramy. Moduły o węższych ramach odznaczają się niższą sztywnością całej konstrukcji 

w związku z czym występuje podwyższone ryzyko pojawienia się mikropęknięć przy montażu. 

Dostępne są na rynku modele paneli fotowoltaicznych spełniających kryteria określone                

w dokumentacji projektowej. W załączeniu Zamawiający publikuje karty produktów takich 

paneli wraz z danymi ich producentów. 
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