
Słupsk, dnia 22.04.2022r.  

Dotyczy postępowania: „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących 

prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. –  dla lokalizacja przy 

ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW”. 

 

Odpowiedzi nr 2 na zadanie pytania w ramach w/w postępowaniu: 

 

Pytanie nr 1:  

Dokumentacja geotechniczna załączona do postępowania nie określa miejsca jak i 

zakresu wykonania koniecznych prac związanych z odwodnieniem terenu. Brakuje 

również pozwolenia hydrologicznego koniecznego do wybudowania studni 

odwodnieniowych, a nawet informacji związanych z geologią głębszych warstw terenu. 

Informacja z Zapytania Ofertowego określa jedynie obszar w metrach kwadratowych, co 

jest mało precyzyjna informacje jeśli chodzi o wykonanie zadania. Bardzo proszę o 

precyzyjne określenie zakresu i miejsca prac. Czy konieczne będzie kopanie studni? Jak 

tak to ile i jakich? Czy znajduje się na terenie działki rów melioracyjny mogący 

odprowadzić wodę? Jaką przepustowość ma posiadać drenaż? 

W projekcie zagospodarowania terenu nie ma informacji dotyczących prac związanych z 

powyższym zagadnieniem. Wizja lokalna bez specjalistycznych badań nie jest w stanie 

dokładnie oszacować zakresu prac w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

wynoszącym . Proszę o jasne określenie jakie i w jakim zakresie prace konieczne są do 
wykonania. 

 

 

Odpowiedź: 



W związku z założeniami projektowymi,  i treścią opinii geotechnicznej,  która nie 

określają konieczności wykonania dodatkowej infrastruktury odprowdzającej wody 

opadowe i roztopowe z powierzchni działki, informuję, że Inwestor odstąpił od realizacji 

tego zakresu prac w ramach przedmiotowego postępowania.  
Cenę ofertową należy wykonać bez szacowania przedmiotowego zakresu.  

 

Pytanie nr 2:  

Specyfikacja konstrukcji gruntowej nie pasuje do modułów o tej mocy co muszą być i ich 
wymiarów (plik o nazwie: E-03 23.03.2022)  
Odpowiedź: 
Proszę dobrać konstrukcję dedykowaną do paneli fotowoltaicznych jakie Państwo 
zaproponują w ofercie.  
 
Pytanie nr 3 
Czy koniecznie muszą być falowniki o mocy 25kW czy np. nie można zastosować o mocy 
50kWp lub większych np. 90kW?  
Odpowiedź:  
Nie, nie można. Mają być inwertery 25 kW ze względu na to, że jest to projekt badawczo-
rozwojowy i wymaga on porównania pracy na urządzeniach o podobnych parametrach.  

Pytanie nr 4:  
Dane w tabeli dotyczących falowników są błędnie wpisane (pomylone moc strony DC z 
mocą znamionową AC) - proszę o weryfikację, poprawę dla zgodności oferty z 
zapytaniem.  
Odpowiedź:  
Wprowadza się zamianę, moc AC – 25 kW, moc DC 33,75 kW – jest to omyłka pisarska.  
 
Pytanie nr 5:  
Ilości paneli w stringach dobrana jak do zwykłego falownika stringowego a falowniki z 
dedykowanymi optymalizerami mocy mają trochę inną specyfikę pracy, ponieważ 
pracują na stałym napięciu DC – ostatecznie może tak być ale nie ma to podstaw 
ekonomicznych, taniej i korzystniej dać podwójne i wtedy od razu zmieni się cały układ 
łańcuchów. Czy możemy prosić o korektę lub informację dotyczącą ilości paneli w 
stringach oraz ilości optymalizatorów mocy na poszczególnych panelach?  
Odpowiedź:  
W instalacji należy zastosować optymalizator na każdy panel fotowoltaiczny. Ilości paneli 
w stringach są dobrane poprawnie dla zastosowania jednego optymalizatora na panel. W 
momencie zmiany konfiguracji planowanej do zastosowania przez Wykonawcę będzie 
ona wymagała akceptacji przez projektanta prowadzącego panią mgr inż. Aleksandrę 
Szewczyk . 

  
 

 

  


