Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
1.Budowa budynku produkcyjno-szkoleniowego mleczarnia rzemieślnicza
w II etapach
2.Instalacja elektryczna budynku produkcyjno-szkoleniowego mleczarnia rzemieślnicza w
II etapach
3.Instalacje sanitarne wewnętrzne: wodociągowe w.z., c.w.u., kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przyłącza: wodociągowe
(instalacja zalicznikowa), kanalizacji sanitarnej do zbiorników bezodpływowych w II
etapach.
4. Pompa ciepła
5. Pomieszczenia chłodnicze:
I etap:
- magazyn- chłodnia pow. 7,04 m2 chłodzenie do 4oC
II etap:
- magazyn –chłodnia pow. 6,05m2 chłodzenie do 4oC
- dojrzewalnia pow. 18,83m2 chłodzenie do 12oC
- solownia pow.8,22m2 chłodzenie do 12oC
Montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterowanie chłodniami, uruchomienie,
szkolenie z obsługi.
6. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy
23,1kWp na dachu budynku.
Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 300W - 77 szt.
Okablowanie solarne - 1 zestaw
Falownik 3-fazowy - 1 szt.
Zabezpieczenie DC/AC - 1 zestaw
Konstrukcja aluminiowa - 1 zestaw
Wymagania techniczne dla instalacji
Panele fotowoltaiczne 77 szt.
-materiał ogniwa: krzem monokrystaliczny/polikrystaliczny
-temperatura pracy min.-40-+85
-minimalna wysokość modułu:1640x990x40mm
-szyba pokryta warstwą nanopowłoki samoczyszczącą nanoszoną na etapie produkcji
modułów potwierdzone oświadczeniem producenta
-wytrzymałość statyczna (śnieg/wiatr): odporność na uderzenia kuli gradowej o średnicy
55mm
-waga: maksymalna do 19 kg
-sprawność modułu minimum: 16,0%
Falowniki 1 szt. Koncepcja beztransformatorowa
Rodzaj falownika: trójfazowy
Stopień ochrony: IP 65

Liczba trackerów MPP:2
Sprawność max powyżej 98%
Możliwość diagnostyka online: tak
Wysyłanie informacji o produkcji energii/ błędach: tak
Dodatkowo należy zastosować optymetry mocy w celu, bezpiecznego rozłączania paneli do
napięcia bezpiecznego w przypadku włączenia instalacji oraz monitoringu paneli.
Dodatkowo montaż instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej.
Konstrukcja nośna
Konstrukcja nośna pod panele fotowoltaiczne dla dachu skośnego.
-wykonana z wysokogatunkowego aluminium
-elementy łącznikowe i śruby ze stali nierdzewnej
Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie zostały uwzględnione informacje dotyczące
modelu i producenta modułów fotowoltaicznych, falowników z parametrami technicznymi.
Powyższe służy weryfikacji i ocenie przez Zamawiającego minimalnych parametrów
technicznych oferowanych urządzeń.
Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe oraz
muszą posiadać instrukcje w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczające sprzęt do użytku.
Wymagany minimalny okres gwarancji producenta i wykonawcy w odniesieniu do
poszczególnych elementów składowych instalacji:
a. Gwarancja na prace montażowe: minimum 5 lat ( gwarancja liczona od daty
odbioru i uruchomienia instalacji)
b. Gwarancja producenta na panele: minimum 25 lat, w tym 12 lat gwarancji na min.
90% sprawności nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności
nominalnej
( gwarancja liczona od daty odbioru i uruchomienia instalacji)
Gwarancja producenta na falownik: minimum 6 lat ( gwarancja liczona od daty
odbioru i uruchomienia instalacji

Zakres robót
Zakres prowadzonych prac obejmuje budowę budynku produkcyjno-szkoleniowego
mleczarnia rzemieślnicza. W zakresie robót wyszczególniono następujące elementy realizacji
projektu:
- wykonanie wykopów pod fundamenty
- wykonanie fundamentów
- wykonanie izolacji
- montaż konstrukcji stalowej
- obudowa ścian
- pokrycie dachu
- wykonanie posadzek
- wykonanie ścianek działowych
- montaż stolarski

- wykonanie instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i
technologicznej
- montaż zbiornika na ścieki sanitarne
- montaż zbiornika na ścieki technologiczne
- montaż studzienki wodomierzowej
- wykonanie utwardzenia terenu
- montaż chłodni w pomieszczeniach wg opisu przedmiotu zamówienia
Fotowoltaika
- Przygotowanie dachu, na którym zostanie umieszczona instalacja fotowoltaiczna.
-Montaż konstrukcji wsporczej.
-Zamontowanie modułów na konstrukcjach wsporczych.
-Wykonanie połączeń elektrycznych między modułami.
-Wykonanie połączeń elektrycznych między modułami a falownikami.
-Montaż falowników.
-Zamontowanie rozdzielnicy DC wraz z zabezpieczeniami.
-Montaż okablowania po stronie AC.
-Połączenie falowników do sieci wewnętrznej budynku.
-Wykonanie wszelkich zabezpieczeń instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.
-Wykonania zabezpieczenia odgromowego instalacji fotowoltaicznej.
-Wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji fotowoltaicznej.
-Wykonanie dokumentacji powykonawczej i zgłoszeniowej do Zakładu Energetycznego.
-Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją techniczną, a także według polskich i przepisów oraz posiadanej wiedzy
technicznej.

Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z
załącznikami
dostępna
jest
na
stronie
platformy
zakupowej
http://www.agrovis.eu/news/zapytanie-ofertowe/ w skład której wchodzi:
1.
2.
3.
4.
5.

Projekt budowlany
Projekt elektryka
Projekt CO, wodociągi, pompa ciepła, kanalizacja
Rzut przyziemia
Pozwolenie na budowę

