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Ogłoszenie nr 2022-37973-106118

„Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. 
Markiefki 87”
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej:
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla 
działania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 w ramach projektu pn.: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów 
w Katowicach przy ul. Markiefki 87”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-05-05 14:57:01

1. Jaką moc przyłączeniową posiada Zamawiający?
2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że  koszty związane z zapewnieniem sprawnego 
łącza internetowego na miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej, w trakcie, jak i po zakończeniu 
montażu leży po stronie beneficjenta. Zapewnienie sprawnego połączenia internetowego jest konieczne 
do monitorowania prawidłowego  funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jak również skonfigurowania 
inwertera.
3.Czy Zamawiający posiada umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym, czy posiada umowę z innym 
sprzedawcą energii elektrycznej?
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nieposiadania odpowiedniego miejsca wpięcia, dostosowanego 
do wielkości instalacji, Zamawiający zobowiązuje się do jego przygotowania (np. odpowiedni przekrój 
przewodów).
5. Czy Zamawiający jest świadomy konieczności wyłączenia z głównego zasilania budynku, na którym 
wykonywana będzie instalacja fotowoltaiczna, na czas montażu.
6. Czy Zamawiający jest świadomy, że wszystkie występujące drzewa w pobliżu budynkiem, na którym 
zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wpłyną znacząco na utratę uzysku mocy. 
7. Prosimy o wskazanie porycia dachowego miejsca montażu.
8. Prosimy o potwierdzenie, że obie instalacje zostaną zamontowane pod wskazanym w zapytaniu 
ofertowym adresem (ul. Ks. L. Markiefki 87;40-211 Katowice).
9. Prosimy o informacje czy obie instalacje zostaną podłączone do jednego licznika energii.
10. Czy Zamawiający zezwala na składanie ofert za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, na której 
zapytanie ofertowe zostało umieszczone zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
11. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie modułu o mocy 445Wp o parametrach takich samych, bądź 
lepszych niż te wskazane przez Zamawiającego. 
12 Prosimy o wskazanie zakresu mocy obu instalacji. Moc pojedynczego panelu wpływa na całkowitą moc 
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instalacji, co utrudnia dopasowanie komponentu, dlatego też prosimy Zamawiającego o wskazanie zakresu 
moc obu instalacji (od... do...).

Udzielono odpowiedzi

Ad. 1 
Zamawiający posiada łączną moc zamówioną w wysokości 2 x 110kW.
Ad. 2
Zamawiający wnosi, aby zapewnienie łącza internetowego do obsługi inwerterów leżało po stronie 
Wykonawcy, celem wydzielenia łącza od infrastruktury szpitalnej. Utrzymanie łącza należy skalkulować 
w całym okresie gwarancji urządzenia. 
Ad. 3
Zamawiający nie posiada umowy kompleksowej, umowę sprzedaży energii elektrycznej posiada z 
innym sprzedawcą.
Ad. 4
Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniego miejsca wpięcia mikroinstalacji 
fotowoltaicznej.
Ad. 5
Tak, Zamawiający jest świadomy.
Ad. 6
Tak, Zamawiający jest świadomy.
Ad. 7
Dach w miejscu montażu pokryty jest papą termozgrzewalną. W nowszej części budynku styropapa. W 
starej części budynku dach betonowy pokryty papą.
Ad. 8
Tak, Zamawiający potwierdza, że obie instalacje zostaną zamontowane pod adresem
w Katowicach przy ul. Ks. L. Markiefki na budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia.
Ad. 9
Obiekt wyposażony jest w dwa liczniki energii elektrycznej z uwagi na dwa niezależne źródła zasilania. 
W chwili obecnej w trakcie ustalenia co do konieczności wymiany liczka (liczników) energii. 
Ad. 10
Tak, Zamawiający zezwala na składanie ofert za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferty złożone 
wskazaną drogą zostaną odebrane w dniu i godzinie wskazanym jako termin składania ofert i 
przekazane do Sekretariatu Zamawiającego celem rejestracji wpływu.
Ad. 11
Zamawiający zezwala na zastosowanie modułów o mocy większej niż parametry wskazane w treści 
zapytania ofertowego, jednakże moc sumaryczna obu instalacji musi mieścić się w przedziale 49,5 kW, 
a 49,99 kW. 
Ad. 12
Zamawiający wskazuje, że moc obu instalacji łącznie sumarycznie musi mieścić się w przedziale 49,5 
kW, a 49,99 kW.
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