
Postępowanie przetargowe: Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie MZK 

Sp. z o.o. w Bolesławcu 

Pytania i odpowiedzi: 

Pytanie 1  

W związku z przedmiotem zamówienia "Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie MZK 

Sp. z o.o. w Bolesławcu" uprzejmie proszę o doprecyzowanie miejsca umiejscowienia 

planowanej instalacji, w celu dobrania odpowiedniej konstrukcji gruntowej.  

 

Odpowiedź: 

Mapka w załączniku. Zgodnie z zapisami w specyfikacji wskazana jest wizja lokalna. 

 

Pytanie 2  

Prosimy o mapę terenu z naniesioną infrastruktura oraz wskazanie miejsca gdzie planujecie 

Państwo instalację, 

Odpowiedź: 

Mapka w załączniku. Zgodnie z zapisami w specyfikacji wskazana jest wizja lokalna. 

 

 

Pytanie 3 

Prosimy o wskazanie gdzie znajduje się rozdzielnica RG, 

Odpowiedź: 

Mapka w załączniku. 

 

 

Pytanie 4  

Prosimy o informację jakie jest dopuszczalne odchylenie od wskazanej mocy maksymalnej 

(49,95 kWp). 

 

Odpowiedź: 

Moc min. nie może być mniejsza niż 49,5 kWp. 

 

 

Pytanie 5 

W jakim zakresie moc instalacji może odbiegać od wskazanej? 

 

Odpowiedź 

Moc min. nie może być mniejsza niż 49,5 kWp. 

 

 

Pytanie 6 

Czy budynek do którego zostanie przyłączona instalacja PV posiada Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu (PWP)? 

 

 

 



Odpowiedź 

Tak, budynek posiada wyłącznik p.poż ( plac przy nowej ładowarce, na ścianie wewnątrz 

budynku warsztatowego pomiędzy bramami garażowymi 5 i 6 ). 

 

 

Pytanie 7 

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy. 

 

 

Pytanie 8 

Czy w obiektach zapewniony jest dostęp do Internetu? 

 

Odpowiedź 

Tak, w obiektach jest dostęp do Internetu. 

 

 

Pytanie 9 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji w układzie 2 moduły pionowo? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji w układzie 2 moduły pionowo. 

 

 

Pytanie 10 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji o kącie nachylenia 30- 35 stopni ? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji o kącie nachylenia 30- 35 stopni. 

 

 

Pytanie 11 

Jaka odległość dzieli instalację PV na gruncie z rozdzielnicą elektryczną budynku ? 

 

Odpowiedź 

Pomiędzy miejscem gdzie będą zamontowane panele, a rozdzielnicą elektryczną obiektu jest 

ok 40m, przewód ok 20m po ścianie budynku oraz 20m w poprzek budynku.  

 

 

 

 
 


