
Słupsk, dnia 09.07.2021r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZŁOŻONE DLA POSTĘPOWANIA: 

„Budowa demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu 
przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.”. 

Pytanie 1: W projekcie oraz zapytaniu ofertowym instalacja ma być montowana na 

dachu wiaty pokrytym blachą trapezową, natomiast w rozdziale „Opis przedmiotu 

zamówienia” pkt. 1 zapis jest następujący „Przedmiotem zamówienia jest dostawa i 

montaż gruntowej elektrowni ( instalacji) fotowoltaicznej (…)”. Proszę o wyjaśnienie 

czy instalacja ma być montowana na gruncie czy na dachu.  

Odpowiedź: We wstępie do Opisu przedmiotu zamówienia wystąpił błąd pisarski. 

Zamówienie dotyczy instalacji dachowej. Poprawne brzmienie zapisu brzmi: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dachowej elektrowni (instalacji) 
fotowoltaicznej …” 

Pytanie 2: Nawiązując do punku wyżej czy w wycenie należy uwzględnić prace 
geodezyjne? 

Odpowiedź: Zamówienie dotyczy instalacji dachowej, brak konieczności wykonania 

prac geodezyjnych.  

Pytanie 3: Jaki jest teren do ogrodzenia (powierzchnia) w celu zabezpieczenia placu 

budowy? 

Odpowiedź: Zamówienie dotyczy instalacji dachowej. Brak konieczności montażu 

ogrodzenia w celu zabezpieczenia placu budowy. Inwestycja realizowana jest na 

terenie zamkniętym. 

Pytanie 4: Jaka jest długość przekopu, który należy wykonać podczas montażu? 

Odpowiedź: Zamówienie dotyczy instalacji dachowej. Z uwagi na lokalizację wiaty, na 

której będzie lokalizowana instalacja, a miejsca wpięcia do rozdzielni elektrycznej, 

konieczne będzie wykonanie przekopu około 40mb. W chwili obecnej grunt jest 

utwardzony wylewką betonową.  

Pytanie 5: Dotyczy dokumentu „Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym” W Opisie 

przedmiotu zamówienia 2.6 znajduje się zapis „Zamawiający informuje, że z uwagi na 

uzyskane dofinansowanie ilość modułów instalacji może ulec zmniejszeniu przy 

zastrzeżeniu, iż moc instalacji nie może ulec zmianie. W przypadku zmiany mocy 

instalacji poniżej lub powyżej 20 kWp i 40 kWp oferta zostanie odrzucona jako 

niezgodna z treścią ZO.”, a w dokumencie PB_PV_PORT FISH 1 Symulacja jest 

oszacowana na panelach o mocy 450 Wp, gdzie przy tej konfiguracji łączna moc 

instalacji wynosi 54 kWp- Jedyne panele, które pozwalają uzyskać dokładną moc 



instalacji 20 kWp oraz 40 kWp powinny być o mocy 500 Wp. Proszę o sprecyzowanie, 

czy łączna moc zainstalowanych paneli ma wynosić 60 kWp, czy 54 kWp? 

Odpowiedź: Instalacja powinna mieć moc zgodna z dokumentacją projektową. Nie 

może ona przekroczyć mocy łącznej 60 kW, z podziałem 20 kW i 40 kW.  

Wprowadza się następujące zmiany do zapisów ogłoszenia o zapytaniu 
ofertowym:  

„Zamawiający informuje, że z uwagi na uzyskane dofinansowanie maksymalna moc 

zainstalowana instalacji nie może przekroczyć 20 kWp i 40 kWp.  Z uwagi na warunki 

lokalizacyjne instalacji projektowana ilość paneli nie może ulec  zmianie. „ 

Pytanie 6: Projekt techniczny został przygotowany dla paneli o mocy 450 Wp, jeżeli 

mamy osiągnąć odpowiednio moce 20 kWp oraz 40 kWp wymagane jest zastosowanie 

modułów o mocy 500Wp. Panele o takiej mocy są większe oraz posiadają inne 

parametry, czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na montaż paneli 

fotowoltaicznych o mocy 500 Wp o następującej specyfikacji: 

Moduł fotowoltaiczny 500 W  
 

technologia 

monokrystaliczna 

Moc maksymalna Pmax[W]  500 

Napięcie obwodu otwartego Voc[V]  51,01 

Napięcie mocy maksymalnej Vmax [V]  42,88 

Prąd zwarcia Isc[A]  12,46 

Natężenie prądu mocy maks. Imax[A]  11,68 

Klasa stosowania [ - ] A 

Wydajność [ % ] 20,40 

Współczynnik temperaturowy Isc α(Isc) [%/K] 0,05 

Współczynnik temperaturowy Uoc β(Uoc) [%/K] -0,28 

Współczynnik temperaturowy Pmax [%/K] -0,35 

Ilość diod bypass [szt.] 3 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej - IP 68 

Wymiary [mm] 2220 x 1102 x 40 

Waga [ kg ] 28 

Konektory  MC4 

 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie paneli o mocy 500W. 

Zgodnie z pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia, przy doborze technologii możemy 
stosować tolerancję mocy +- 5W.  

Pytanie 7: Na rynku paneli fotowoltaicznym nie ma dostępnych ogniw fotowoltaicznych 

o mocy 500 Wp z takimi parametrami jakie zostały przyjęte w projekcie technicznym dla 

mniejszej mocy paneli (450 Wp). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie paneli o mocy 500W. 

Zgodnie z pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia, przy doborze technologii możemy 

stosować tolerancję mocy +- 5W. 

Pytanie 8: Ile Zamawiający posiada punktów poboru energii? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada 2 (dwa) punkty poboru energii.  

 

Pytanie 9: Dotyczy zapisu „Przewiduje się konieczność wykonania przekopu na kabel, 

wykonanie wszelkich prac ziemnych jest po stronie wykonawcy. Po ich wykonaniu należy 

przywrócić grunt do stanu pierwotnego. „ 

Proszę o wskazanie miejsca przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektrycznej, miejsca 

zamontowania falowników oraz wskazanie proponowanej drogi okablowania ziemnego 

idącego z nieruchomości, na której ma znajdować się PV do budynku, w którym jest 

rozdzielnia elektryczna (jeżeli jest więcej rozdzielni proszę o wskazanie miejsca 
wszystkich rozdzielni oraz proponowanej drogi kablowej). 

Odpowiedź: Zamówienie dotyczy instalacji dachowej. Z uwagi na lokalizację wiaty, na 

której będzie lokalizowana instalacja, a miejsca wpięcia do rozdzielni elektrycznej, 

konieczne będzie wykonanie przekopu około 40mb. W chwili obecnej grunt jest 

utwardzony wylewką betonową. Falowniki będą zamontowana pod konstrukcją wiaty, na 

której będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. Rozdzielnie elektryczne 

zlokalizowane są przy bramie wjazdowej na granicy działki od strony nadbrzeża portu. 

Nie wyznacza się w projekcie trasy przekopu. Ostateczna długość przekopu zostanie 
określona na etapie wykonawczym po zatwierdzeniu jej przez inwestora.  

Pytanie 10. Dotyczy schematu instalacji fotowoltaicznej. Czy w związku z tym, że schemat 

jest przewidziany na instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 54 kWp. Zapytanie 

ofertowe dotyczy łącznej mocy 60 kWp. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

zastosowania innej mocy falowników? 

Odpowiedź: Moc instalacji 60 kW, jest to moc maksymalna. Wykonawca zobowiązany 

jest określić parametry techniczne instalacji w oparciu o dane zawarte w projekcie 

technicznym. Dopuszcza się zmianę mocy falownika. Przy doborze urządzeń zależy wziąć 

pod uwagę wymóg współpracy falownika z optymalizatorami mocy, które mają być 
zamontowane na każdym z paneli.  

 

Pytanie 11. Proszę o udostępnienie projektu poszycia dachowego nieruchomości 
(projekt powinien zawierać m.in. wymiary dachu oraz konstrukcję dachu).  



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie projektu budowlanego. 

Konstrukcja wiaty będzie posiadała następujące parametry: 

- konstrukcja stalowa, skręcana, o nośności pozwalającej na udźwig  

- poszycie wykonane z blachy trapezowej typowe, 

- dach dwuspadowy p kącie nachylenia 30-35 stopni.    

- wymiary poszycia zgodne z danymi zawartymi w koncepcji załączonej do ogłoszenia. 

 

Pytanie 12: Dotyczy miejsca oraz terminu składania ofert „W przypadku składania oferty 

za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona 

na serwerze Zamawiającego.”- czy adres e-mail do przesłania oferty to: ajunak@foton-
oze.pl? 

Odpowiedź: Co do zasady oferty należy złożyć w formie papierowej na adres 

pełnomocnika tj.:  

FOTON  OZE Sp. z o.o. 

Ul. Korfantego 4b/11 

76-200 Słupsk 

W przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie papierowej dopuszcza się 

złożenie oferty w formie elektronicznej pod warunkiem podpisania oferty i załączników 

certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


