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Załącznik Nr 2 do WZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE – OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I 

FALOWNIKA  

Znak sprawy : 09/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o. 

 

Moc planowanej instalacji solarnej to 50 kW. Dach i orientację budynku zaznaczono na 

zdjęciu poniżej. Została przeprowadzona ekspertyza dachu, która zezwala na wykonanie 

projektu na zaznaczonym obszarze. 

 

 

 

Instalacja powinna być zaprojektowana tak aby działała dwukierunkowo. W okresie pracy 

zakładu energia pozyskana z ogniw fotowoltaicznych powinna być przekazywana w całości 

na potrzeby zakładu, a w okresie przestoju kierowana do sieci dystrybutora. 

Zamawiający w tabelach zbiorczych podaje parametry minimalne urządzeń będących 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oferty na urządzenia o 

parametrach równoważnych parametrom wskazanym przez Zamawiającego lub lepszych. 
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1) Falownik 

Lp. Parametr 
Parametr wymagany przez 

Zamawiającego 
Parametr oferowany 

przez Wykonawcę 

1 
Znamionowa moc inwertera po 
stronie AC 

50kW  

2 
Minimalna europejska sprawność 
ważona inwertera 

98,2 %, 
 

3 napięcie startowe  nie wyższe niż 350 V,  

4 dolne napięcie zakresu MPPT  nie wyższe niż 530 V  

5 górne napięcie zakresu MPPT  nie niższe niż 840 V  

6 pobór energii w nocy poniżej 1 W  

7 
możliwość komunikacji przez media 
przewodowe lub bezprzewodowe 

tak 
 

8 możliwość monitoringu instalacji tak  

9 
gwarancja producenta na produkt 
minimum  

10 lat 
 

10 

Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Panele fotowoltaiczne 

Lp. Parametr 
Parametr wymagany przez 

Zamawiającego 
Parametr oferowany 

przez Wykonawcę 

1 sprawność modułu na poziomie  min. 19 %  

2 Moc znamionowa panela   390 Wp  

3 współczynnik temperaturowy Voc  nie gorszy niż -0,27% K (Co)  

4 współczynnik temperaturowy Isc  nie gorszy niż 0,04% K (Co)  

5 współczynnik temperaturowy Pmax  nie gorszy niż -0,34%/K (Co)  

6 technologia ogniwa monokrystaliczna  

7 gwarancja producenta na produkt  min. 20 lat  

8 
liniowa utrata wydajności po 25 
latach eksploatacji  

nie więcej niż 20 % 
 

9 odporność na kulę gradu  min. 45mm  

10 dodatnia tolerancja mocy panela, tak  

11 
wysokiej przejrzystości szkło 
hartowane 

tak 
 

12 Klasa stosowania  A  

13 Klasa ogniowa C  

14 Klasa bezpieczeństwa II  

15 
Wymagane certyfikaty IEC 61215  

IEC 61730 
 

16 
Informacje dodatkowe:  
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Oferowane parametry nie spełniające wymaganych parametrów będą traktowane jako nie zgodne z 

postanowieniami niniejszych Warunków Zamówienia i taka oferta będzie odrzucona na podstawie § 

18 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień na usługi oraz dostawy wyrobów, produktów i 

materiałów obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni.  

 

 

……………………………… dnia …………………2021r.  
        ( miejscowość )        

                                                                                                                 .............................................................  
                                                                                                                  podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli 


