Płużnica, dnia 13.01.2021 r.
Sygn. GPI.271.36.2020
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 220 ustawy z
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej w
skrócie „p.z.p.”, do zamawiającego zostały wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert
pytania o treści:
1.

Zamawiający dopuszcza parametry paneli w następującym zakresie:
Pytanie nr 1 : Czy zamawiający dopuszcza panele o takich parametrach:
- Moc maksymalna Pmax [W] 370 (+5%, -0%)
- Napięcie obwodu otwartego Voc [V] 41,3 +/–2%
- Napięcie mocy maksymalnej Vmpp [V] 34,2 +/–2%
- Prąd zwarcia Isc [A] 11,37 +/–2%
- Natężenie prądu mocy maksymalnej Impp [A] 10,82 +/–0,2%
- Współczynnik wypełnienia [%] 78,2 +/–0,2%
- Sprawność [%] 20.2
- Współczynniki temperaturowe Pmax 0,36%/0C +/– 0,1
- Isc 0,06%/0C +/– 0,04
- Voc 0,26%/0C
- Zakres pracy modułów Temp. Pracy -40 do +85 0C Max napięcie systemu 1500 VDC
- Temp. Otoczenia -40 do +45 0C Wartość zabezpieczenia 20 A
- Masa całkowita [ kg] max 20 kg
- Wymiary modułu 1763× 1040 × 35 mm (69.41× 40.94 × 1.38 cali)
Panele w technologii hulf-cut.
Panele o mocy 305 wat produkowane były standardowo w starszej technologii i dotyczą produkcji w
latach 2018-2019.Obecnie normą są panele o mocy od 340 wat hulf-cut wzwyż i jeżeli pojawiają się
na rynku panele o mniejszej mocy są to panele ze starych stoków producenta lub pośredników.
Zamiana na panele o mocy 370 wpływa tylko pozytywnie na obciążenie dachów ponieważ całość
instalacji będzie dużo mniej obciążać całość.
Odpowiedź: zapisane parametry stanowią minimalne wymagania, które powinny spełniać kolektory
słoneczne. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, bądź lepsze.
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