ZMIANA TREŚCI SIWZ

NO.332.1.2018

Olsztyn, 20.04. 2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Numer sprawy: NO.332.1.2018
Nazwa zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku WORD w
Olsztynie.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z
późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści SiWZ TOM III PFU pkt. 2.3.5.
Niniejszy punkt otrzymuje brzmienie:
Wszystkie falowniki wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznych
objętych przedmiotowym zamówieniem będą urządzeniami trójfazowymi
beztransformatorowymi
z wbudowanym rozłącznikiem DC. W przypadku braku wbudowanego rozłącznika
należy rozłącznik DC zabudować na zewnątrz falownika. Europejski współczynnik
sprawności dla każdego zastosowanego falownika wynosić będzie minimum 97%.
Falowniki objęte będą gwarancją producenta na okres minimum 10 lat. Z racji
możliwości montażu urządzeń w warunkach zewnętrznych wymaga się minimalnej
klasy ochrony na poziomie IP65. Konkretne typy falowników zostaną dobrane na
etapie opracowywania dokumentacji wykonawczych.
Zastosowane urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa, normami technicznymi, dyrektywami oraz wymaganiami odpowiedniego
Operatora Sieci Dystrybucji do którego sieci instalacje fotowoltaiczne zostaną
przyłączone.

Zgodność z dyrektywami europejskimi i normami dla mikroinstalacji o prądzie
znamionowym nie większym niż 16A:
a) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach
napięcia (LVD)
oraz zharmonizowanymi z nią normami:
 PN-EN 62109-1 „Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych – Część 1: Wymagania
ogólne
 PN-EN 62109-2 „Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych – Część 2: Wymagania
szczegółowe dotyczące falowników
b) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia
26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC)
oraz zharmonizowanymi z nią normami:
 PN-EN 61000-3-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –
Część 3-2: Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy
prąd zasilający odbiornika  16 A
 PN-EN 61000-3-3 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia,
wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających
niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie
znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
 PN-EN 61000-6-3 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym”
c) Zgodność z normą PN-EN 50438 (lub wersją europejską EN 50438)
„Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do
równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego
napięcia”, która stawia wymagania dla zapewnienia prawidłowej współpracy
mikroinstalacji z systemem energetycznym
d) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8
czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)
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Zgodność z dyrektywami europejskimi i normami dla mikroinstalacji o prądzie
znamionowym większym niż 16A:

a) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach
napięcia (LVD)
oraz zharmonizowanymi z nią normami:
 PN-EN 62109-1 „Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych – Część 1: Wymagania
ogólne”
 PN-EN 62109-2 „Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych – Część 2: Wymagania
szczegółowe dotyczące falowników”
b) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia
26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC)
oraz zharmonizowanymi z nią normami:
PN-EN 61000-3-11 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia,
wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego
napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A
podlegające przyłączeniu warunkowemu”
 PN-EN 61000-3-12 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 3-12: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji
harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie
fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci
zasilającej niskiego napięcia”
 PN-EN 61000-6-3 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym”
c) Zgodność z normą PN-EN 50438 (lub wersją europejską EN 50438)
„Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do
równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego
napięcia”, która stawia wymagania dla zapewnienia prawidłowej współpracy
mikroinstalacji z systemem energetycznym
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d) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8
czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

Powyższe
otwarcia ofert.

zmiany nie mają

wpływu na termin,

miejsce składania i

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści staje się integralną
częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążąca przy
składaniu ofert.

Dyrektor WORD Olsztyn
Stanisław Szatkowski

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Sporządziła:
M. Tucholska
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