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Postępowanie przetargowe: Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie MZK 

Sp. z o.o. w Bolesławcu 
 

Pytania i odpowiedzi: 

1. W jaki sposób Zamawiający zamierza weryfikować spełnienie narzuconych  wymagań 

technicznych urządzeń ? 

W tym miejscu wskazujemy, iż jeżeli Zamawiający planuje wykorzystać do weryfikacji 

wyłącznie karty katalogowe zaoferowanych rozwiązań to należy mieć świadomość, iż 

kluczowi producenci rozwiązań podają w kartach katalogowych wyłącznie najistotniejsze 

informacje i często nie zawierają one całej kompletnej specyfikacji technicznej danego 

urządzenia. 

2.  Analizując specyfikacje techniczne urządzeń nasuwa się wprost wniosek, iż są one albo  

nadmiarowe albo wykorzystano wprost zapisy techniczne konkretnych produktów co 

stanowiłoby istotne naruszenie obowiązku zamawiającego, który przygotowuje i 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty, 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

 Panele Fotowoltaiczne 

 Zgodność z normami. Pragniemy wskazać, iż narzucona lista zgodności z normami 

jest wprost zaczerpnięta ze specyfikacji konkretnego produktu i są one wskazane 

nadmiarowo.  

Przykład: 

 
 

W tym miejscu wskazujemy, iż kluczowe normy dla paneli fotowoltaicznych to 

IEC61215(2016), IEC61730(2016). Z wyjątkiem testu funkcjonalności diody 

obejściowej, wszystkie testy zawarte w tablicach są w pełni opisane w normach IEC 

61215, IEC 61646 i IEC 61730-Zostały one połączone w normie IEC 62716 aby 

zapewnić narzędzia do oceny potencjalnych awarii modułów fotowoltaicznych 

podczas pracy w wilgotnej atmosferze o wysokim stężeniu rozpuszczonego amoniaku 

(NH3). 

 

Zatem czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne wiodących producentów 

paneli z narzuceniem zgodności z kluczowymi normami IEC61215(2016), 

IEC61730(2016) które są w zupełności wystarczające ? 

 

Dla zwiększenia pewności Zamawiającego co do jakości zaoferowanych paneli 

fotowoltaicznych sugerujemy Zamawiającemu aby wykorzystał i ograniczył pulę 

oferowanych produktów do tych znajdujących się np. w rankingu producentów 

modułów fotowoltaicznych Tier-1 wg. Bloomberg. 

Odpowiedź: pyt 1 i 2 

 
Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w Załączniku Nr 1 – „opis przedmiotu 

zamówienia” do Specyfikacji stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne. 

Wykonawca może dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same 
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lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie 

i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

standardów. 

 

 

3. Czy Zamawiający posiada system samoczynnego załączania energii poprzez agregat ?  

Jeśli tak to: 

 Czy zamawiający przewiduje integrację z agregatem awaryjnym ? 

 Jaki to agregat ? - producent, model, rok produkcji. 

 Udostępnienie rzutu z zaznaczonym miejscem położenia agregatu wraz z kartą 

techniczna tego urządzenia 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada systemu samoczynnego załączania energii poprzez agregat. 

 

 

4. Zamawiający określił, iż „Oferty należy składać do dnia 22.12.2022. do godz. 10 w 

siedzibie MZK, Bolesławiec ul. Modłowa 8, sekretariat - pokój nr. 7”. 

 

 Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w postaci elektronicznej ?  

Da to więcej czasu wykonawcom na przygotowanie ofert i jednocześnie będzie to 

neutralne dla środowiska naturalnego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści składanie ofert na e-maila: r.tomczak@mzk.boleslawiec.pl w dniu 

22.12.2022. do godz. 1000 . 

 

5. Czy zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu przez Wykonawcę, poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na podstawie 

zobowiązania tego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
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