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Dziekanowice, dnia 11 października 2021 r. 

 

 

 

Postępowanie nr MPP-02-2021 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dziedzictwo 

Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - 

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Instalacja fotowoltaiczna”. 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z 

odpowiedzią: 

 

Pytanie 1 

Z uwagi na znikomą dostępność modułów polikrystalicznych jak i lepszej wydajności modułów 

monokrystalicznych, pytamy o możliwość zastosowania modułów polskiego producenta Jbg Pv o mocy 

320 wp. Zaletą tych modułów jest m.in.  gwarancja miejsca utylizacji jaką dysponuje polski producent. 

Czy możemy takowe przyjąć do kalkulacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów monokrystalicznych. 

Zamawiający nie będzie się odnosił do możliwości zastosowania modułów konkretnego producenta. 

Warunki wprowadzenia rozwiązań równoważnych zostały przez Zamawiającego szczegółowo 

określone w SWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający przewiduje możliwość zastosowania innego niż Windows CE systemu interfejsu 

użytkownika wymienionego w przedmiarze robót jako opis wymagań dla rozdzielnicy PV DC2. Wsparcie 

techniczne dla Windows CE zostało zakończone 10.12.2019 r.. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę na nowszy interfejs użytkownika na bazie Windows 10 profesjonal. 

Zamawiający zwraca uwagę, że zainstalowane oprogramowanie monitorujące pracę systemu 

fotowoltaicznego powinno posiadać możliwość współpracy z najbardziej popularnymi systemami 

operacyjnymi tj. Windows, Android i iOS-Mac standardowo użytkowanymi przez urządzenia przenośne 

tj. smartfony czy tablety. 

 

 

Mając na uwadze powyżej udzielone wyjaśnienia oraz komunikat UZP odnośnie przerwy technicznej w 

funkcjonowaniu platformy eZamówienia (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przerwa-techniczna-w-

dzialaniu-platformy-e-zamowienia ) Zamawiający wydłuża termin składania ofert. 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmieniając termin 

składania ofert. 

Termin składania ofert upływa 20.10.2021 r. godz. 10:00. 

 

Modyfikacji ulegają zapisy części I SWZ Rozdziału III: 

a. w pkt 1.1. było: 

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2021 r. do godz. 10:00. 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przerwa-techniczna-w-dzialaniu-platformy-e-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przerwa-techniczna-w-dzialaniu-platformy-e-zamowienia
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W Rozdziale III pkt 1.1. części I SWZ jest: 

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2021 r. do godz. 10:00. 

 

b. w pkt. 1.2. było: 

1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2021 r. o godz. 10:15. 

W Rozdziale III pkt 1.2. części I SWZ jest: 

1.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2021 r. o godz. 10:15. 

 

c. w pkt 2.1. było: 

2.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 16.11.2021 r.  

W Rozdziale III pkt 2.1. części I SWZ jest: 

2.1. Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 18.11.2021 r. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu: 11.10.2021 r.  

 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja, stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla 

Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


