Spółka Recykl O.O. S.A. uprzejmie informuje, iż termin składania ofert dotyczących zapytania pn.
„Dostawa, montaż, uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW” został
wydłużony do 03.06.2022.

Pytania i odpowiedzi:
1. Czy dysponują już Państwo pozwoleniem na budowę?
Jeszcze nie, pozwolenie na budowę jest procesowane w Starostwie Powiatowym.
2. Czy wykonanie projektu przyłącza SN i uzgodnienie go w OSD leży w gestii Oferenta?
Tak, wykonanie projektu przyłącza SN i uzgodnienie go w OSD leży w gestii Oferenta.
3. Czy tereny, po których przebiegać będzie przyłącze SN należą do Zamawiającego?
Nie, planowana trasa dla linii SN nie należy do Zamawiającego i jest częścią odrębnego postępowania
administracyjnego.
4. Czy zamieszczony w dokumentacji projekt stacji trafo należy traktować wyłącznie jako
przykładowy? (na rzucie stacji trafo uwzględniony jest 1 transformator 1MVA, na taką moc
wskazuje również schemat elektryczny pokazujący 4 inwertery)
Tak, należy traktować jako przykładowy. Dopuszczamy 1 stację dwutransformatorową po 1 MVA lub
1 stację z jednym trafo 2 MVA, łącznie 8 falowników po 250 kW.
5. Czy w ramach wydania warunków przyłączenia określali Państwo w OSD rodzaj/moce paneli
oraz inwerterów?
Warunki przyłączeniowe nie określają konkretnych paneli i falowników, operatorem sieci SN jest
lokalne OSDn.
6. W związku z zapisem w warunkach przyłączenia II.2.1 zwracamy się w prośbą o udostepnienie
dokumentacji projektowej istniejącej stacji transformatorowej lub prosimy o doprecyzowanie jaki
zakres jej dostosowania należy przewidzieć.

7. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Gwarancja produkcji - 30 lat"?
Zamawiający rozumie pod pojęciem "Gwarancja produkcji" - produkcję energii elektrycznej
zagwarantowaną na konkretnym poziomie w okresie 5/10/15/25/30 lat dla paneli fotowoltaicznych.
8. Czy Zamawiający dysponuje specyfikacją dotyczącą konstrukcji wschód-zachód, która ma zostać
zastosowana?
Zamawiający nie dysponuje specyfikacją konstrukcji. Rodzaj zastosowanej konstrukcji jest
uzależniony od zaproponowanych modeli paneli fotowoltaicznych.
9. Czy Zamawiający dysponuje projektem elektrycznym część DC dotyczącej instalacji
fotowoltaicznej?
Zamawiaczy nie dysponuje projektem elektrycznym części DC jest to część z projektu technicznego po
stronie wykonawcy, string-plan jest uzależniony od rodzaju wybranych paneli fotowoltaicznych.

