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Wyjaśnienia do SIWZ 2

Yl dniu ż7.1ż,żOZOr. do Gminnego Zń<ładuObsługi Sp. z o.o. wpłynęło zapytanię doĘczące postępowania
pn: ,,Dostawa i montaiż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o.
w Dorohusku"

T r eśc zapytania vr"raz z o dpońędzią:

W nawiązaniu do przetarglt o udzielenię zamówienia publicznego na zadanię: ,,Dostawa i montń trzech
mikroinstalacji fotowoltaicmych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku" (Znak
postępowaniai GZO 271.L 2020)
przedstawiam,poniższe zapytartia do dokumentacji technicznej (projekĘ koncepcyjne):

1. Instalacja fotowoltaicznanabudynku biurowo-magaą/Lorym - Kolonia Okopy 49
Cry Zarnawiający przewiduje koniecznośc rwiększenia kąta nachylenia paneli na budynku biurowo-

magaąlnowJm (montaż dodatko.łych konstrukcji/trójkątów celem
uzyskania max uzyskl) czy też przewiduje montaż paneli na połaci pokrycia dachowego z btachy

trapezowej o dotychczasowym nachyleniu.

Odp: Montażpaneli na połaci pokrycia dachowego zblachy trapezowej o doĘchczasowym nachyleniu.

2. Instalacja fotowoltaicznana terenie Ujęcia Wody
tnSalaf:ia fotowoltaiczna na grurrci,e zlakalŁautał:"r-pod linĘ ltapawi,etrzną średniego naplęcia 15 kV - ul

czyim zakresie jest dostosowanie istn. linii SN-15 kV do wymogów
PN-E-05100-1, zgodnie z lĆrórą, instalowanie instalacji fotowoltaicznych pod linią średniego napięcia

wymaga zastosowania na linii SN obostrzenia II stopnia.

Odp: Stół zpanelamimożnaprzęsunąc aby uniknąó kolizji. Nie modernizujemy sieci SN.

3. InsteĘia fotowoltaiczna na tereni e Oczl*zeząLrri Ścieków
Przedmiar robót przewiduje wykop oraz układanie wlz-tu po stronie AC dł. ok. 50 m. do rozdzielni RG

w budynku Oczyszczahi Ścieków. W czyim zakresie jest zerwarrie
oraz ponowre ułozenie płyt betonolvych drogowych ułożonych na placu Oczyszcza\ni Ścieków.

Odp: Zerwanie oraz ponowne ułożenie płyt betonowych drogowych ułożonych na placu Ocryszczalń
Scieków lezy po stronie wykonawcy.


