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ZAŁĄCZNIK NR 1  Zaproszenie do składania ofert do zapytania ofertowego- 

Opis przedmiotu zamówienia.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na budowę elektrowni-pionowej turbiny wiatrowej o mocy 40kW. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Budowa elektrowni-pionowej turbiny wiatrowej o mocy 40kW. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
a. Wykonanie podstawy fundamentowej pod turbinę; 
b. Dostawa, montaż i uruchomienie turbiny wiatrowej o mocy 40kW wg specyfikacji 

poniżej; 
c. Dostawa, montaż i uruchomienie generatora energii elektrycznej; 
d. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania i regulacji pracy elektrowni; 
e. Wykonanie łącza energetycznego pomiędzy generatorem turbiny i punktem 

przyłączenia do sieci elektrycznej zamawiającego wraz z systemem uziemienia 
turbiny i urządzeń; 

3. Specyfikacja turbiny wiatrowej 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1 Wymiary 

Średnica segmentu 3200 mm 

Wysokość segmentu 3000 mm 

Liczba segmentów 3 lub 4 

2 Powierzchnia nośna jednego segmentu 
Całkowita 9 m2 

Aktywna 7,5 m2 

3 Zakres pracy w zależności od prędkości wiatru 
Samoczynny rozruch Poniżej 1 m/s 

Produkcja prądu 1,5 - 30 m/s 

4 Dopuszczalne temperatury 

Dla konstrukcji 
wieży 

- 40 +60°C 

Dla generatorów i 
układu 
elektrycznego 

- 35 +50°C 

5 Moc  generatora 40 kW 

6 
Parametry elektryczne: inwerter( przetwornica) regulująca napięcie 
generatora i stabilizująca parametry prądu 

Dostosowane 
do wymagań 
sieci 
użytkownika 

7 Wymiary gabarytowe urządzenia (długość x szerokość x wysokość) 
5,6 x 5,6 x 
13,50-14,00 m 
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Lp. Wyszczególnienie Wartość 

8 Masa całkowita Około 30 000 kg 

9 Startowa prędkość ładowania akumulatorów  (m/s) 1,50 

10 
startowa prędkość wiatru oddawania wyprodukowanej energii 
elektrycznej   do sieci (m/s)   
 

2,00-2,70 

11 Graniczna prędkość wiatru (m/s) 35 

12 Akumulatory 48V, 20 Ah  8 szt. każdy 

13 Zakres prędkości obrotowej (obr/min) 1-160 

 

4. Gwarancja:  5- letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia  roboczego 

Zamawiający zabrania stosowania jakichkolwiek plomb, których zerwanie może powodować 

utratę lub pogorszenie warunków gwarancji.  

  


