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Uczestnicy postepowania przetargowego

Dot. Dot. przetargu nieograniczoDego na: Dostawg wyposa2enia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzatiskiego Polskiej Akademii Naul< w Lublinie

w ramach projektu ,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Itrstytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" rvsp6ffinansowanego ze Srodk6w Europejskiego

Funduszu Ronoju Regionalnego oraz Budietu Paristwa w ramach Programu operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej na tata 2007-2013 -
OS priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie I.3, Wspleranie Innowaeii" - L-2401-12t2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00

czg56I-Zestawdowspomaganinwzrostualg-zestawfotovoltaicznytypu,,offgrid"omocymin.8kw-1szt.

CzgSd II - Zestaw do badari erozji wodnej skladajqcy si9 z laserowego urz4dzenia do pomiaru wielkosci kropli, masztu, oprogramowania, kabla

zasilajqcego i kabla transmisji danych- 1 szt'

CzgS6 III - Skaner elektromag[etyczny - konduktometr gruntu wraz z oprogramowaniem, komputerem, statywem kalibracyinym i przenosnym

uchwvtem - I szt' 
*'JASNIENIA r M.D'FIKACJA TR.EscI

SPECYFIKACJI ISTOTNY CH WAR.UNKOW ZAMOWIENIA

l. Zamawiajqcy dzialaj4cna podstawie art. 38 ustawy z dnia29 slycznia2}}4 t. - Prawo zam6wieir publicznych

(Dz.U. z20l3r.,poz.907zezm.),dalejjako: ustawapzp,wodpowiedzinapytanieprzekazuietreSdpytaf wraz

z odpowiedziami:

dot. CzgSi I - Zestaw do wspomagania wzrostu alg - Zestaw fotowoltaiczny typu ,'off grid" o rnocy

min.8kW-1szt.

Fytanie nr 1:

Jaka ma byi moc odbior6w?
OdpowiedZ:
Zaiawiajqcy informuje, 2e przewidywana moc odbiornik6w - maksymalnie do 4kW.

Pytanie nr 2:
Czy wszystkie odbiory s? po stronie AC?

OdpowiedZ:
zamawiajilcy informuje, 2e wszystkie odbiomiki bgd4 zasilane z 230v (AC).

Pytanie nr 3:
Wymagania, kt6re s4 zamieszczorre, m6wi4: 2e moc maksymalna jednego modulu ma byd nie mniejsza r'iZ 240

W(pkt:2.3), natgzenie pr4duprzy mocy m;ksymalnej - max. 8.15 A (pkt.2.5), napigcie przy mocy maksymalnej

max. 30 V (pkt 2.6) iprqd zwarcia- max. 8.5 A (pkt 2.7).

Dokument jest skonsfuowany w wyklu czal4cy sig nawzajem spos6b, mianowicie daje nam informacjg jakie s4

minimalne wy magania modulu 240 W i jednoczesnie w punktach 2.5, 2.6 i 2.7 podaje maksymalne warto6ci

pr4du i napig;ia, ki6rych modul nie moze przekroczya, co eliminuje niekt6re moduly o mocy 240 W i wigkszej,

poniewaZ wartoSci te rosn4 wtaz z moc? modutu.

OdpowiedZ:
zamawiaj4cy informuje, ze usuwa zsIWZzzaL1cznkanr2Ai3A, punkty 2.5,2.6 ,2.1 r2.9

Bylor

25 natelenie Dradu Drzv lnocy maksymalnej - max. 8,15 A
2.6 napiEcie przy mocy maksyma
27 oradzwarcia- max. 8,5 A
2.9 max. napigcie pracy - 1000V
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2) Otwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sig w

Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafrskiego Polskiej

(sala konferencyjna)."
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Jest:
Punkty 2.5,2.6 ,2;7 i2.9 zostanEusunigte ze specyfikacji.

ilf$n9]1:tuooo.u alqrmularor6w do instalacji. W dokumentacji przetargowej wymagania m6wi4 o doborze

akumulator6w Zelowych. Z punktu widzenia fotowoltaiki takich akumulator6w pral<tycznie nie stosuje sig do

tego typu instalacji. Najczgsciej stosowane i najbardziej oplacalne s4 akumulatory z elektorlitem cieklym, kt6re

to moZ1arozladowa( do 80% a nie jak w przypadku zelowych do 40Yo ponad to s4 praktycznie dwatazy tansze

niz akumulatory zelowe.

OdpowiedZ:
Kryeriami kt6re zdecydowaty o wyborze akumulator6w 2elowych do instalacji byly: bezpieczefstwo

uzltkowania, zywotnoSi oraz 6ezobslugowoSd. W zwr4zkn z powylszym, Zamawiaj4cy podtrzymuje kr1'teria

zawarte w SIWZ.

termin skladania ofert do dnia 5 maia 2014 r. do godzinv 12:00.

W zwiazku z Dowy2szvm zrnianie ulega r6wnieZ:

Fiozdzral

,,11.2. pkt 1) Termin skladania ofert.
1. Termin skladania oferl uptywa w dniu 5 maja

,,11.3. pkt 2) Otwarcie ofert.

2014r. o godz. 12:00."

dniu 5 maja 2014 r. o godz. 12:15 w siedzibie Insty4utu

Akademii Nauk w Lublinie, ul. DoSwiadczalna 4, pok. Nr 6

III. JednoczeSnie

ofertach.

W pozostatym zakresie hesi specyfrkacji pozostaje bez zmian.

lY. Zamawiaj4cy dokonuje modyfikacji tre5ci SIWZ w powy2szym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma

poprzez odeslanie treSci jego ostatniej stnony

wraz zpiecz4tk4 imienn4 i podpisem, na nr faksu: 81 744 50 67

Kierownik Zamaw iaj 4c e go,
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