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PROGRAM FUNKCJONALNO-U!YTKOWY 

   
Dotyczy programu: „Monta" instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach u"yteczno#ci 

publicznej w Gminie Przystaj$” 

 

 

 
Adres inwestycji: Instalacje ogniw fotowoltaicznych na budynkach u!yteczno"ci 

publicznej zgodnie z zał$cznikiem nr 1 
 
Zamawiaj$cy:   Gmina Przystaj# 
    Ul. Cz%stochowska 5,  

42-141 Przystaj# 
     
 
Wg. wspólnego słownika zamówie$ CPV: 
 
71220000-0 Usługi projektowania architektonicznego  
71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energi$ elektryczn$  
71314100-3 Usługi elektryczne  
71320000-7 Usługi in!ynieryjne w zakresie projektowania  
45000000-0 Roboty budowlane  
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  
45316000-0 Instalowanie systemów o"wietleniowych i sygnalizacyjnych  
45453000-0 Roboty remontowe i renowacyjne  
45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie    budowy  ruroci$gów,  ci$gów komunikacyjnych i 
linii energetycznych  
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45315700-0 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne  
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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1. CZ%&' OPISOWA 
 

1.1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-u!ytkowy zadania inwestycyjnego  

pn. „Monta! instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach u!yteczno"ci publicznej  

w Gminie Przystaj#”.  

 

Do zakresu przedmiotowej inwestycji nale!y kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji 

w tym w szczególno"ci: 

- kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przył$czenie do sieci systemów instalacji 

fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów u!yteczno"ci publicznej, 

na terenie Gminy Przystaj#, 

- dokonanie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli wraz z sporz$dzeniem koncepcji, 

projektowej celem przedło!enia Zamawiaj$cemu przed podj%ciem prac projektowych, 

- wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla poszczególnych instalacji, pełnienie 

nadzoru autorskiego, uzyskanie warunków przył$czeniowych oraz wymaganych przepisami 

uzgodnie#, pozwole#, zgłosze# itp. 

- wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzon$ przez Zamawiaj$cego dokumentacj$ 

projektow$ wraz z uprz$tni%ciem i uporz$dkowaniem terenu po wykonanych pracach w tym monta! 

instalacji fotowoltaicznych wraz z niezb%dnym oprzyrz$dowaniem i okablowaniem, a tak!e układem 

umo!liwiaj$cym pomiar energii pozwalaj$cy na monitorowanie uzysku instalacji,  

- zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalno"ciach, 

- dokonanie przez Wykonawc% wszelkich prób, sprawdze#, pomiarów, bada#, ekspertyz, regulacji  

i rozruchu pozwalaj$cych na eksploatacj% instalacji, 

- przył$czenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, z opracowaniem niezb%dnej dokumentacji  

i uzyskaniem wymaganych pozwole# w imieniu Zamawiaj$cego , 

- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urz$dze#, instalacji i sieci oraz przeszkolenie 

pracowników w zakresie bie!$cej obsługi instalacji. 

 

Monta! paneli fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej oraz Hali Sportowej przy SP w 

Przystajni  planuje si% na połaciach dachowych, w przypadku obiektów stacji uzdatniania wody 

zakłada si% monta! instalacji na terenie przyległym do zabudowa# z zało!eniem, !e miejsce monta!u 

paneli fotowoltaicznych nie mo!e by, w !adnym momencie zacienione. 
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Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywa, b%d$ energi%  słoneczn$  do  wspomagania  

produkcji  energii  elektrycznej,  a  tym  samym  umo!liwi$ osi$gni%cie  zakładanego  efektu  

ekologicznego.   

          Realizacja  zaplanowanych  prac  nie  b%dzie  stanowiła zagro!enia dla ochrony "rodowiska  

i nie b%dzie przedsi%wzi%ciem maj$cym szkodliwy wpływ na  "rodowisko  naturalne.  Przedmiotowe 

opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak nale!y zaprojektowa, oraz wykona, prace 

budowlano-monta!owe dla planowanego przedsi%wzi%cia. Przedstawiony program funkcjonalno – 

u!ytkowy (PFU) wraz z zał$cznikami stanowi podstaw% do sporz$dzenia kalkulacji na kompleksow$ 

realizacj% zadania. Oferta dostarczona przez wykonawc% musi obejmowa, cało", dostaw i usług 

koniecznych  do  realizacji  przedsi%wzi%cia,  a!  do  momentu  przekazania  Zamawiaj$cemu. 

Wykonawca w swoim zakresie ujmie tak!e te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 

wyszczególnione, lecz s$ wa!ne b$d- niezb%dne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego  

działania  oraz  wymaganych  prac  konserwacyjnych,  jak  równie!  dla  uzyskania gwarancji 

sprawnego i bezawaryjnego działania. Wykaz  budynków  obj%tych  zadaniem  stanowi  zał$cznik  nr  

1  do  niniejszego  programu funkcjonalno-u!ytkowego. 

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstaw% opracowania stanowi$: 

− zlecenie, umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

− rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze"nia 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u!ytkowego (Dz.U z 24 wrze"nia 2013 r poz. 

1129 z pó-.zm), 

− inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej zwi$zane z procesem budowlanym oraz 

procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych, 

− ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 na podstawie Dz.U z 2017 r poz. 1332, 

1529 z 2018 r. poz.12  z pó-.zm 

− rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada, budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015r poz. 1422 

oraz Dz.U 2017 poz.2285  z pó-. zm. 

− ustawa Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz.348 tj. Dz.U.2018 poz.755 z pó-.zm 

− rozporz$dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 poz.462 

z pó-.zm 
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− PN-HD  60364-7-712:2007;  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych  -  Cz%",  7-

712: Wymagania  dotycz$ce  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Fotowoltaiczne  (PV)  

układy zasilania  

− PN-EN  61173:2002;  Ochrona  przepi%ciowa  fotowoltaicznych  (PV)  systemów  

wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik  

− PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne   

− Eurokod  1  -  PN-EN  1991-1-4  (wraz  z  pó-niejszymi  zmianami).  Oddziaływania  na 

konstrukcje.  Oddziaływania  ogólne.  Oddziaływania  wiatru  -  strefa  klimatyczna  dla  

Polski, kat terenu III i IV,  

− Eurokod  1  -  PN-EN  1991-1-3  (wraz  z  pó-niejszymi  zmianami).  Oddziaływania  na 

konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obci$!anie "niegiem - strefa klimatyczna dla Polski   

− PN-80/B-02010/Az1. Obci$!enia w obliczeniach statycznych - Obci$!enia (niegiem.   

− Wytyczne i zalecenia producentów urz$dze#. 

!

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Realizacja przedsi%wzi%cia:  

- zapewni zwi%kszenie udziału energii elektrycznej pochodz$cej ze -ródeł odnawialnych poprzez  

rozwi$zania  w  zakresie  inwestycji  umo!liwiaj$cych  zakup  i  monta!  paneli fotowoltaicznych,   

- zmniejszy koszty utrzymania budynków u!yteczno"ci publicznej dzi%ki mo!liwo"ci wytwarzania  

pr$du na własne potrzeby,  

- przyczyni si% do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a w efekcie przyczyni si% do wdro!enia 

i promocji usług i produktów czystej energii.  

 

Obiekt nr 1: Szkoła Podstawowa w Przystajni  

Adres: ul. Szkolna 9, 42-141 Przystaj#. Obiekt mie"ci si% w obr%bie działki 662. 

 Charakterystyka obiektu: 

Obiekt z dachem sko"nym o powierzchni w cz%"ci planowanego monta!u instalacji PV ok. 120 m2. 

 

Obiekt nr 2: Hala Sportowa przy SP w Przystajni 

Adres: ul. Szkolna 9, 42-141 Przystaj#. Obiekt mie"ci si% w obr%bie działki 662.  

Charakterystyka obiektu: 

Obiekt z dachem płaskim o powierzchni w cz%"ci planowanego monta!u instalacji PV ok. 120 m2. 
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Obiekt nr 3: Stacja Uzdatniania Wody Przystaj$ 

 Adres: ul. Bór 14, 42-141 Przystaj#. Obiekt mie"ci si% w obr%bie działek 541/3, 545/4, 545/5.  

Na terenie działki 545/5 planuje si% zabudow% paneli fotowoltaicznych. Dost%pna ł$czna 

powierzchnia gruntu (zakładaj$c wycink% drzew)  w cz%"ci planowanego monta!u instalacji PV 

ok.245 m2. 

 
Obiekt nr 4: Stacja Uzdatniania Wody Bór Zajaci$ski  

 Adres: ul. Bór Zajaci#ski 1a, 42-142 Bór Zajaci#ski. Obiekt mie"ci si% w obr%bie działki 444.  

Na terenie działki planuje si% zabudow% paneli fotowoltaicznych. Dost%pna ł$czna powierzchnia w 

cz%"ci planowanego monta!u instalacji PV ok.147 m2. 

 

Energia  elektryczna  dla budynków dostarczana  jest  z  sieci elektroenergetycznej.  Monta! paneli 

fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej planuje si% na połaciach 

dachowych. W przypadku obiektów Stacji Uzdatniania Wody zakłada si% monta! instalacji na terenie 

przyległym do zabudowa# z zało!eniem, !e miejsce monta!u paneli fotowoltaicznych nie mo!e by, 

w !adnym momencie zacienione. Monta!  instalacji  PV  na  dachach  budynków  powinien 

uwzgl%dnia, uwarunkowania i mo!liwo"ci konstrukcyjne dachów.  Przed sporz$dzeniem 

dokumentacji projektowej nale!y ustali, z Zamawiaj$cym ostateczne miejsce monta!u paneli. 

Wykonawca zobowi$zany jest do weryfikacji wskazanych w niniejszym PFU miejsc monta!u i 

ustalenia ostatecznych najbardziej optymalnych miejsc zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem 

obiektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program funkcjonalno-u!ytkowy dla projektu pn.:„ Monta! instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach  
u!yteczno"ci publicznej w Gminie Przystaj#” 

 

8 

 

1.4 LOKALIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OBJ%TYCH PROGRAMEM 

FUNKCJONALNO - U!YTKOWYM  
 
 
Budynki, w których planowany jest monta! instalacji fotowoltaicznych zlokalizowane s$ na terenie 

Gminy Przystaj#, powiat kłobucki, województwo "l$skie. 

Realizacja  przedmiotu  zamówienia  rozkłada  si%  na  poszczególne lokalizacje zgodnie z  
tabel$ nr 1: 

Obiekt Adres 
Liczba 

instalacji 

Szkoła Podstawowa w Przystajni 
ul. Szkolna 9,  

42-141 Przystaj# 
1 

Hala Sportowa przy SP w Przystajni 
ul. Szkolna 9,  

42-141 Przystaj# 
1 

Stacja Uzdatniania Wody Przystaj# 

 

ul. Bór 14,  
42-141 Przystaj# 1 

Stacja Uzdatniania Wody Bór Zajaci#ski 
ul. Bór Zajaci#ski 1a, 

42-142  
Bór Zajaci#ski 

1 

Razem:  4 
Tabela nr 1. Ilo#* instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych miejscowo#ciach obj+tych realizacj, 

 
 

1.5 WPŁYW INWESTYCJI NA &RODOWISKO 
 
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporz$dzeniu Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsi%wzi%, mog$cych znacz$co oddziaływa, na "rodowisko (Dz. 

U. z 2010, Nr 213, poz. 1397 z po-n. zm.). Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony "rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pó-.  zm.)  oraz  Rozporz$dzenia  Rady  Ministrów  

z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie przedsi%wzi%, mog$cych znacz$co oddziaływa, na 

"rodowisko (Dz. U. z 2010  Nr 213, poz. 1397 z po-n. zm.) oraz obowi$zuj$cych wytycznych 

Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, i! planowana inwestycja nie wymaga sporz$dzania 

raportu oddziaływania na "rodowisko. Rozwi$zania technologiczne stosowane w projekcie nie 

stanowi$ zagro!enia dla "rodowiska naturalnego w "wietle obowi$zuj$cego prawa. Wszystkie 

urz$dzenia, które zostan$ zastosowane w projekcie  b%d$  posiada,  wa!ne  potwierdzenia  lub  

deklaracje  zgodno"ci  z  obowi$zuj$cymi normami. Oddziaływanie realizacji inwestycji ograniczy 

si% do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy b%d$ przebywa, w  budynkach w czasie 

wykonywania prac i mo!e polega, na czasowym obni!eniu komfortu zamieszkania wskutek 

wyst%powania zwi%kszonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego prac$ urz$dze# 

mechanicznych  (np.   wiertarek)  i prac   budowlanych  (np.   przekuwanie  otworów  w "cianach, 

stropach).  To  niekorzystne  oddziaływanie  b%dzie  krótkotrwałe  i ust$pi  z chwil$  zako#czenia 

realizacji inwestycji. Nie przewiduje si% zastosowania specjalnych przedsi%wzi%, chroni$cych 

"rodowisko. Etap eksploatacyjny projektu wyka!e pozytywne oddziaływanie na "rodowisko 
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poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszcze# do atmosfery w wyniku zast$pienia energii ze -ródeł 

konwencjonalnych energi$ słoneczn$ dla potrzeb produkcji energii elektrycznej dla budynków 

mieszkalnych. Urz$dzenia, które zostan$ zastosowane w projekcie b%d$ posiada, wa!ne certyfikaty 

lub deklaracje  zgodno"ci  z  obowi$zuj$cymi  normami.  Realizacja  zadania  nie  powoduje 

negatywnych zmian w "rodowisku. 

 

1.6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE&LAJ)CE WIELKO&' 

INSTALACJI I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.6.1 Opis stanu docelowego 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz danych z faktur za energi% elektryczn$ dla 

budynków u!yteczno"ci publicznej obj%tych programem dobrano indywidualnie dla ka!dego obiektu 

instalacje o mocach zgodnych z tabel$ nr 2. Instalacje fotowoltaiczne pracowa, b%d$ na potrzeby 

wytwarzania  ekologicznej  energii  elektrycznej  wspomagaj$cej  pokrycie  zapotrzebowania 

obiektów.   

 

Obiekt 

Min. moc  
[kWp] 

Zespół Szkół w Przystajni 

Szkoła Podstawowa  17 

Hala Sportowa 17 

 

Stacja Uzdatniania 
Wody w Przystajni  

37,5 

 

Stacja Uzdatniania 
Wody w Borze 

Zajaci#ski 

22,5 

Razem 94,0 

                                      Tabela 2. Podział zestawów wg. typów 

 
Wykonawca  jest  zobowi$zany  zastosowa,  technologi%,  która  umo!liwi  pozyskanie zaplanowanej 

mocy zainstalowanej z systemu fotowoltaicznego.  Szczegółowe parametry instalacji nale!y okre"li, 

indywidualnie dla ka!dego budynku na etapie wykonywania projektu. Wykonawca zobowi$zany jest 

do zweryfikowania orientacyjnie podanych w programie funkcjonalno-u!ytkowym lokalizacji paneli 

w  poszczególnych instalacjach  uwzgl%dniaj$c paramenty modułów, ich usytuowanie (pochylenie, 

orientacj%),   poło!enie geograficzne itp. Moduły winny zosta, zlokalizowane w miejscach 

zapewniaj$cych ich optymaln$ prac%. 
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1.6.1.1 Charakterystyka zestawów fotowoltaicznych 

 
I. Szkoła Podstawowa w Przystajni– instalacja PV o mocy min. 17 kWp,  

 

 
Pogl,dowa lokalizacja modułów PV 

 
 
 
Wykaz podstawowych elementów instalacji 
 

L.p. Nazwa 
jednostka 

miary 
ilo#* 

1 
Moduły fotowoltaiczne o parametrach zgodnych 
z wymogami PFU 

kpl 1 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 
3 Konstrukcje no"ne dach sko"ny kpl 1 

4 
Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 
zainstalowanych modułów 

kpl 1 

5 
Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, 
DC, okablowanie 

kpl 1 

6 Uziemienie generatora kpl 1 

7 
Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 
instalacji fotowoltaicznej do instalacji 
elektrycznej budynku 

szt 1 

8 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1 
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Pogl,dowy schemat instalacji: 
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II. Hala Sportowa przy SP w Przystajni – instalacja PV o mocy min. 17 kWp,  
 

 
Pogl,dowa lokalizacja modułów PV 

 
 

Wykaz podstawowych elementów instalacji 
 

L.p. Nazwa jednostka 
miary 

ilo#* 

1 Moduły fotowoltaiczne o parametrach zgodnych 
z wymogami PFU 

kpl 
1 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 
3 Konstrukcje no"ne dach płaski kpl 1 
4 Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 

zainstalowanych modułów 
kpl 

1 

5 Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, 
DC, okablowanie 

kpl 
1 

6 Uziemienie generatora kpl 1 
7 Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 

instalacji fotowoltaicznej do instalacji 
elektrycznej budynku 

kpl 
1 

8 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1 
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Pogl,dowy schemat instalacji: 
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III. Stacja Uzdatniania Wody Przystaj$ – instalacja PV o mocy min. 37,5  kWp,  
 

 
Pogl,dowa lokalizacja modułów PV 

 
 

Wykaz podstawowych elementów instalacji 
 

L.p. Nazwa 
jednostka 
miary 

ilo#* 

1 
Moduły fotowoltaiczne o parametrach zgodnych z 
wymogami PFU 

kpl 1 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 
3 Konstrukcje gruntowe kpl 1 

4 
Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 
zainstalowanych modułów 

kpl 2 

5 
Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, DC, 
okablowanie 

kpl 1 

6 Uziemienie generatora kpl 1 

7 
Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 
instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej 
budynku 

szt 1 
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Pogl,dowy schemat instalacji: 
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IV. Stacja Uzdatniania Wody Bór Zajaci$ski –  instalacja PV o mocy min. 22,5  kWp,  
 
 

 
Pogl,dowa lokalizacja modułów PV 

 
    

Wykaz podstawowych elementów instalacji 
 

L.p. Nazwa 
jednostka 

miary 
ilo#* 

1 
Moduły fotowoltaiczne o parametrach zgodnych z 
wymogami PFU 

kpl 1 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 
3 Konstrukcje gruntowe kpl 1 

4 
Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 
zainstalowanych modułów 

kpl 2 

5 
Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, DC, 
okablowanie 

kpl 1 

6 Uziemienie generatora kpl 1 

7 
Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 
instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej 
budynku 

kpl 1 

8 Wykonanie dokumentacji projektowej szt 1 
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Pogl,dowy schemat instalacji: 
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2. SZCZEGÓŁOWE WŁA&CIWO&CI FUNKCJONALNO-U!YTKOWE 
 
2.1  WŁA&CIWO&CI FUNKCJONALNO-U!YTKOWE URZ)DZE( I INSTALACJI 

TECHNOLOGICZNYCH 

 
Nale!y stosowa, wył$cznie urz$dzenia, wyroby i materiały posiadaj$ce "wiadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie lub "wiadectwo kwalifikacji jako"ci, wzgl%dnie oznaczonych znakiem 

jako"ci lub znakiem bezpiecze#stwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikuj$ce. 

 
2.1.1 Moduły fotowoltaiczne 

 
Moduły powinny posiada, certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 oraz by, zgodne z dyrektywami 

2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Dostarczone moduły musz$ by, nowe (nieu!ywane)  

i wyprodukowane nie wcze"niej ni! w 2018 r.  oraz powinny by, pełnowarto"ciowymi produktami 

(nie jest dozwolone stosowanie modułów tzw. kategorii/typu B).  

 
 
Dobór ilo#ci paneli 
 
Zamawiaj$cy wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych w ilo"ciach zapewniaj$cych 

osi$gni%cie wymaganej minimalnej mocy instalacji: 

 

Szkoła Podstawowa w Przystajni – min. 17 kWp 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Przystajni – min. 17 kWp 

Stacja Uzdatniania Wody Przystaj# – min. 37,5 kWp 

Stacja Uzdatniania Wody Bór Zajaci#ski – min. 22,5 kWp 
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Moduły fotowoltaiczne, powinny si+ charakteryzowa* nast+puj,cymi parametrami: 
 

!"#"$%&#'($)*+,-.( /01%23."4'(!"#"$%&#( 5)6%#"407"(

"#$%&'!()*#+! ,-!()*#+!! ./+*0!

102!()*#+! 3!&45!&'6(+7! 8#7!9*#7:!*#;!

<($!9'=509'>*'!?9'@!AB2C! DE-!B2! 8#7!9*#7:5%0!*#;!

B52/F$%0**#=!526'+*(G$#!9(H4F4! I,J--K! 8#7!9*#7:5%0!*#;!

8'2#L$#7!9'=509'>*7!!M922! NIJOM!P!NDJNM! Q'=675!

?6RH!9'=509'>*0!S922!! TJUV!OJNW! Q'=675!

8'2#L$#7!:'F(+7!M$$! NUJIDM!P!NUJTM! Q'=675!

?6RH!%+'6$#(+0!S5$! UJUE!V!OJT!W! Q'=675!

B52/F$%0**#=!X79276'X460!H>'!?9'@!!! V-J3-!KY!(Z!
8#7!+#L=5%0! *#;! A(H!-! H(! V

-J3-KY!(ZC!

B52/F$%0**#=!X79276'X460!H>'!S5$!!! [EJ-9WY!(Z!
8#7! +#L=5%0! *#;! A(H! -! H(!

[E9WY!(ZC!

B52/F$%0**#=!X79276'X460!H>'!M($!!! VIDE9MY!(Z!
8#7!+#L=5%0! *#;! A(H!-! H(! V

IDE9MY(ZC!

<'=5\!*'2#L$#7!505X794!AMC! I!---!M]^! ./+*0!

179276'X46'!6(&($%'! V3-!(^!H(![U-!(^! 8#7!9*#7:5%'!*#;!

<'=509'>*7!(&$#R;7*#7!97$_'*#$%*7! E3--!?'! 8#7!9*#7:5%7!*#;!

`64&(Ga!6'90! NU!99! 8#7!9*#7:5%'!*#;!

 

Uwaga: 

Na potwierdzenie powy!szych parametrów nale!y zał#czy$ do oferty: 

!" #$%&'( )$&$*+,+-.( /+&-01%23+4.( 3$( 3,+24+56( 3( +%7,04$819( /%313( /%+2:;14&$( 9+2:8<-(

=+&+-+*&$0;347;>?(

@" A+&-01%231401?( B1( (b767*X! 2(5#'H'! '4X(60%'$:L! 26(H4$7*X'! 9(H4F/+! >4&! :7)(! 26%7H5X'+#$#7>'!

2(X+#76H%':R$RJ!#;!%(5X'F!26%75%=(>(*0!+!%'=675#7!9(*X';4!#!576+#54!:7)(!26(H4=X/+\(
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2.1.2 Inwertery 

UWAGA: 
 

Wymiarowanie instalacji winno zawiera$ si% w zakresie 95-115% obci#!enia falownika 

 panelami PV. 
 

W systemie fotowoltaicznym nale!y wykorzysta, inwertery o parametrach nie gorszych ni!  

w poni!szej tabeli. 

 
Inwertery 3 fazowe od 9,99kW 

  
  
WARUNKI OTOCZENIA 
Stopie# ochrony obudowy                                                                                                       min. IP65 

Zakres temperatur pracy                                                                                                         
 min. -25÷ 

+60°C 
Zakres dopuszczalnej wilgotno"ci wzgl%dnej                                                                    ! 100% 
Waga  . 21,9kg 
ZABEZPIECZENIA 
Pomiar izolacji po stronie DC                                                                                                               tak 
Wbudowany rozł$cznik DC                                                                                                                tak 
Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepi%ciowych                                     tak 

Zabezpieczenie przeci$!eniowe / ochrona przed wysok$ temp.                        
ograniczenie 

mocy 
wyj!ciowej 

WARTO&CI WEJ&CIOWE!
Maksymalny pr$d wej"ciowy  . 16A 
Maksymalny pr$d zwarciowy (wytrzymało", rozł$cznika DC)                                        " 24,0 A 
Maksymalne napi%cie wej"ciowe                                                                                     ! 1000V 
Minimalne napi%cie wej"ciowe                                                                                        !  # 150V 
Liczba przył$czy pr$du stałego ! 2+2 
Liczba MPPT! 2 
Pobór energii w nocy! < 1W 
Klasa ochrony! 1 
WARTO&CI WYJ&CIOWE!
Współczynnik mocy cos 
/                                                                                                                                                            

0,85 - 1 ind./ 
poj. 

Ilo", faz                                                                                                                                                            3 
Napi%cie wyj"ciowe                                                                                                                                     400V 
Cz%stotliwo",                                                                                                                                               50Hz 
Zawarto", zniekształce# nieliniowych THD przy mocy nominalnej                           ! # 3% 
SPRAWNO&'!
Maksymalna sprawno", 98,00% 
Europejski współczynnik sprawno"ci! 96,20% 
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJ)CE!
Mo!liwo", sterowania zewn%trznymi odbiornikami energii                                        tak 
Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter)       ! tak 
Mo!liwo", ograniczenia mocy wyj"ciowej falownika (ripple control)                      ! tak 
Modbus RTU over RS485                                                                                                          ! tak 
Wbudowany WLAN       IEEE 802.11                                                                                       ! tak 
Wbudowany Ethernet                                                                                                                ! tak 
Wbudowany serwer WWW                                                                                                     ! tak 
Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji     ! tak 
Mo!liwo", wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika ! tak 
Wy"wietlacz! tak 
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Inwertery 3 fazowe od 10kW do 20kW 

  
WARUNKI OTOCZENIA 
Stopie# ochrony obudowy                                                                                                       min. IP65 

Zakres temperatur pracy                                                                                                         
 min. -40÷ 

+60°C 

Zakres dopuszczalnej wilgotno"ci wzgl%dnej                                                                     100% 
Waga  . 43,4kg 
ZABEZPIECZENIA 
Pomiar izolacji po stronie DC                                                                                                               tak 
Wbudowany rozł$cznik DC                                                                                                                tak 
Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepi%ciowych                                     tak 

Zabezpieczenie przeci$!eniowe / ochrona przed wysok$ temp.                        
ograniczenie 

mocy 
wyj!ciowej 

WARTO&CI WEJ&CIOWE 
Maksymalny pr$d wej"ciowy  . 33A 

Maksymalny pr$d zwarciowy (wytrzymało", rozł$cznika DC)                                        " 40,5 A 

Maksymalne napi%cie wej"ciowe                                                                                      1000V 

Minimalne napi%cie wej"ciowe                                                                                          # 200V 

Liczba przył$czy pr$du stałego  3+3 

Liczba MPPT 2 

Pobór energii w nocy < 1W 

Klasa ochrony 1 

WARTO&CI WYJ&CIOWE 
Współczynnik mocy cos 
/                                                                                                                                                            0 - 1 ind./ poj. 

Ilo", faz                                                                                                                                                            3 

Napi%cie wyj"ciowe                                                                                                                                     400V 

Cz%stotliwo",                                                                                                                                               50Hz 

Zawarto", zniekształce# nieliniowych THD przy mocy nominalnej                            # 2% 

SPRAWNO&' 
Maksymalna sprawno", 98,00% 

Europejski współczynnik sprawno"ci 97,40% 

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJ)CE 
Mo!liwo", sterowania zewn%trznymi odbiornikami energii                                        tak 

Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter)        tak 

Mo!liwo", ograniczenia mocy wyj"ciowej falownika (ripple control)                       tak 

Modbus RTU over RS485                                                                                                           tak 

Wbudowany WLAN       IEEE 802.11                                                                                        tak 

Wbudowany Ethernet                                                                                                                 tak 

Wbudowany serwer WWW                                                                                                      tak 

Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji      tak 

Mo!liwo", wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika za pomoc$ USB lub 
internetu tak 

Wy"wietlacz tak 

 
W instalacji nale!y zastosowa, falowniki maj$ce na celu przetworzenie pr$du stałego z wyj"cia paneli 

na pr$d przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki musz$ charakteryzowa, si% 

stopniem ochrony minimum IP65, uwzgl%dniaj$ce nale!yt$ odporno", na warunki atmosferyczne 

oraz wysokie bezpiecze#stwo dla u!ytkowników. Inwertery winny zosta, wyposa!one w system 
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pomiaru izolacji w cz%"ci DC, pozwalaj$cy eliminowa, wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli 

jak równie! w samych panelach daj$c wysokie bezpiecze#stwo u!ytkowania. 

 

Uwaga: 

Na potwierdzenie powy!szych parametrów nale!y zał#czy$ do oferty: 

!" #$%&'()$&$*+,+-.(/+&-01%23+4.(3$(3,+24+56(3(+%7,04$819(/%313(/%+2:;14&$(04-1%&1%<-(

 

2.1.3 Okablowanie 

 
Poł$czenia pomi%dzy poszczególnymi panelami maj$ zosta, wykonane kablami za pomoc$ 

dedykowanych zł$czek w standardzie MC4. Powstały ła#cuch składaj$cy si% z paneli zostanie 

wł$czony do inwertera. Poł$czenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na 

promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable 

układane b%d$ w osłonach (peszlach) instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposób, który 

nie obci$!a zł$cz konektorowych. Układaj$c kable nale!y zachowa, szczególn$ ostro!no"ci by nie 

uszkodzi, izolacji o ostre kraw%dzie konstrukcji i peszli instalacyjnych. Kable nale!y układa, blisko 

siebie by zminimalizowa, mo!liwo", indukowania si% w nich przepi%,. Wł$czenie inwerterów do 

sieci wewn%trznej budynku odb%dzie si% za pomoc$ kabli typu YKY. 

 

Wymogi dotycz,ce okablowania: 
 

! przewody gi%tkie miedziane 

! projektowana !ywotno", ponad 25 lat 

! Testowany VDE i certyfikowany TUV 

! Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi 

! Nadaje si% do u!ycia w oraz na urz$dzeniach i systemach podwójnie 

! #%(>(+'*0$_!ASS!=>'5'!($_6(**(G$#C!

! Odporny na UV, Ozon i Amoniak 

 

2.1.4 Ochrona przeciwpora"eniowa 

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwpora!eniowej oprócz izolacji podstawowej nale!y 

zastosowa, samoczynne wył$czenie zasilania (wył$czniki ró!nicowopr$dowe). 
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2.1.5 Monitoring instalacji 

Monitoring instalacji PV nale!y zrealizowa, w oparciu o systemowe rozwi$zania 

producentów inwerterów montowanych w poszczególnych instalacjach. Dostarczenie 

internetu koniecznego do uruchomienia monitoringu po stornie Inwestora. 

 

2.1.6 Rozdzielnia nN 

W rozdzielnicy nN nale!y przewidzie,: 

! kompletn$ aparatur% zabezpieczaj$c$ 

! aparatur% kontrolno-pomiarow$ 

 

Zgodnie z wymogami okre"lonymi przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej. 

 
 
2.1.7 Warunki i systemy monta"u paneli fotowoltaicznych 

Panele zamontowane zostan$ na dedykowanych konstrukcjach stalowo - aluminiowych. Konstrukcja 

składa, si% b%dzie z szyn no"nych oraz klem i uchwytów mocuj$cych system do dachu. Podział i 

rozmieszczenie ogniw zostanie dokonane z uwzgl%dnieniem elementów zacieniaj$cych i w 

uzgodnieniu z osobami dysponuj$cymi nieruchomo"ciami na których zlokalizowana zostanie 

inwestycja. Wykonawca  bezwzgl%dnie  winien  dobra,  system  monta!u  do rodzaju pokrycia dachu. 

Przy systemach na dachu wyró!niamy dwa systemy :  

1.  System  monta!owy  na  dach  sko"ny  –  stosuje  si%  przy  minimum  15%  k$cie  pochylenia 

dachu.  

2. System monta!owy na dach płaski – stosujemy wsz%dzie tam gdzie k$t pochylenia dachu  

nie  ma  minimum  15% . Wtedy  nale!y  zastosowa, konstrukcje wsporcze wymuszaj$ce najbardziej 

optymalny k$t nachylenia paneli.   

 

1.6.1.2  Wymogi dla systemu na dachy sko#ne 

Minimalne wymogi dla dachu sko"nego winny posiada, poni!sze parametry: 

 
− System wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej A2. 

− Szyny minimum  na dwóch powierzchniach  ryflowane.   

− Elementy aluminiowe wykonane z materiałów aluminium klasy 6063T66 o granicy na 

rozci$ganie Rm wynosz$cej min.245 [MPa] i granicy plastyczno"ci Rp 0,2 min.200 [MPa].  
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− System monta!u paneli wyposa!ony w zewn%trzne klemy wykonane z aluminium o regulowanym 

skoku wysoko"ci  od 30mm do 47,5mm. 

− Uchwyty ł$cz$ce r$bek połaci dachu z aluminiowymi szynami wykonana z A2 oraz od 

wewn%trznej strony  pokryte ta"m$ EPDM.  

− Elementy stalowe- haki(podparcia szyn)  wykonane z stali nierdzewnej klasy  A2  rodzaj  1.4301  

− Systemy monta!u paneli umo!liwiaj$ monta! paneli w układzie pionowym i poziomym. Monta! 

klem w układzie pionowym na długim boku paneli , w układzie poziomym na krótkim boku 

paneli . 

− Ł$czenia klem (zacisków )ko#cowych i "rodkowych z aluminiowymi szynami za pomoc$ "rub 

wykonanych z stali nierdzewnej A2 oraz aluminiowej nakr%tki M 8mm wykonanej z aluminium 

Powierzchnia styku nakr%tki z szyn$ aluminiow$ nie mniejsza ni! 95mm2. Nakr%tka wykonana 

z aluminium poddany  procesowi anodowania . 

− Ł$czenie szyn musi si% odbywa, za pomoc$ ł$cznika wykonanego z aluminium montowanego 

w "rodkowym kanale wewn$trz szyn . 

−  Producent  systemu monta!u paneli fotowoltaicznych musi posiada, badanie  potwierdzaj$ce 

jako", i bezpiecze#stwo produkowanych systemów .Takie badanie musi by, wystawione przez 

niezale!n$ jednostk% certyfikuj$c$. 

 
Gwarancja Producenta 10 lat  
 
 

1.6.1.3 Wymogi dla systemu na dachy płaskie 

Minimalne wymogi dla dachu płaskiego winny posiada, poni!sze parametry: 

!

− Konstrukcje na dachy płaskie wykonane z aluminium klasy 6063T66  o granicy na rozci$ganie 

Rm wynosz$cej min.245 [MPa] i granicy plastyczno"ci Rp 0,2 min.200 [MPa]. 

− Elementy aluminiowe  konstrukcji ł$czone za pomoc$ "rub i nakr%tek wykonanych z stali 

nierdzewnej klasy A2. 

− Konstrukcje  na dachy płaskie posiadaj$ k$t nachylenia 10,15,25,35. 

− Systemy monta!u paneli umo!liwiaj$ monta! paneli w układzie pionowym i poziomym. Monta! 

klem w układzie pionowym na długim boku paneli , w układzie poziomym na krótkim boku 

paneli. 

− Ł$czenia klem (zacisków )ko#cowych i "rodkowych z aluminiowymi szynami za pomoc$ "rub 

wykonanych z stali nierdzewnej A2 oraz aluminiowej nakr%tki  M8mm wykonanej z aluminium. 

Powierzchnia styku nakr%tki z szyn$ aluminiow$ nie mniejsza ni! 95mm2.Nakr%tka wykonana z 

aluminium poddany  procesowi anodowania . 
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− System monta!u paneli wyposa!ony w zewn%trzne klemy wykonane z aluminium o 

regulowanym skoku wysoko"ci  od 30mm do 47,5mm. 

− Szyny minimum  na dwóch powierzchniach  ryflowane.   

− Producent  systemu monta!u paneli fotowoltaicznych musi posiada, badanie potwierdzaj$ce 

jako", i bezpiecze#stwo produkowanych systemów .Takie badanie musi by, wystawione przez 

niezale!n$ jednostk% certyfikuj$c$  

 
Gwarancja Producenta 10 lat  

!

!

1.6.1.4 Wymogi dla systemu wolnostoj,cego na grunt 

Minimalne wymogi dla dachu płaskiego winny posiada, poni!sze parametry: 

!

− Wsporniki konstrukcji wkr%cone w grunt wykonane z stali pokrytej cynkiem ogniowym 

nakładanym  zanurzeniowo. 

− Wsporniki konstrukcji wkr%cone w grunt wykonane z rur o długo"ci minimum  1600 mm i 

"rednicy minimum 76mm .Grubo", "cianki materiału z jakiego wykonane s$ Wsporniki 

wkr%cone w grunt  minimum 3mm . 

− Konstrukcja wolnostoj$ca kotwiona w gruncie za pomoc$ wkr%canych wsporników  

umo!liwiaj$ca monta! paneli w pionie lub w poziomie .Monta! paneli  na poziomo uło!onych 

szynach aluminiowych ryflowanych .Szyny wykonane z  aluminium klasy 6063T66 posiadaj$ce 

dwa kanały monta!owe .Kanały monta!owe zlokalizowane w górnej oraz bocznej cz%"ci szyny  

− Ł$czenia klem (zacisków )ko#cowych i "rodkowych z aluminiowymi szynami za pomoc$ "rub 

wykonanych z stali nierdzewnej A2 oraz aluminiowej nakr%tki M8mm wykonanej z aluminium 

.Powierzchnia styku nakr%tki z szyn$ aluminiow$ nie mniejsza ni! 95mm2 Nakr%tka wykonana 

z aluminium klasy 6063T66 poddany  procesowi anodowania . 

− System monta!u paneli wyposa!ony w zewn%trzne klemy wykonane z aluminium o 

regulowanym skoku wysoko"ci  od 30mm do 47,5mm. 

− Producent  systemu monta!u paneli fotowoltaicznych musi posiada, badanie potwierdzaj$ce 

jako", i bezpiecze#stwo produkowanych systemów .Takie badanie musi by, wystawione przez 

niezale!n$ jednostk% certyfikuj$c$ . 

Gwarancja producenta 10 lat  
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UWAGA 

Do oferty nale!y zał#czy$ karty katalogowe systemów mocuj#cych na dach płaski, sko"ny, grunt wraz 

z badaniem potwierdzaj#cym jako"$ i bezpiecze&stwo produkowanych systemów wystawione przez 

niezale!n# jednostk% certyfikuj#c# .  

 

2.1.8 Warunki dotycz,ce miejsca monta"u paneli 

Idealn$ orientacj$ dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Co do zasady monta! nale!y 

przewidzie,  na  dachu  skierowanym  na  południe.  Takie  usytuowanie  pozwala  osi$gn$, 

maksymaln$ produkcj% energii elektrycznej.  Istotnym parametrem, wpływaj$cym na poziom 

produkcji energii jest k$t nachylenia paneli fotowoltaicznych  wzgl%dem  linii  horyzontu.  Optymalny  

k$t  nachylenia  to  25-35  stopni. Wi%ksze  lub  mniejsze  nachylenie,  poza  zakres  25-35  stopni,  

wpływa  na  proporcjonalny spadek poziomu produkcji energii. Nale!y  unika,  zacienienia  paneli  

fotowoltaicznych  przy  monta!u  instalacji..  Niestety  w przypadku  instalacji  dachowych  niema  

mo!liwo"ci  całkowitego  unikni%cia  okresowego zacienienia  z  uwagi  na  powszechnie  wyst%puj$ce  

na  dachach  zacieniaj$ce  elementy konstrukcyjne jak kominy, jaskółki, anteny, wywietrzniki itp.    

 

Rys. 1 Strefy zacienienia na dachu skierowanym na południe  

Planuj$c rozplanowanie modułów na dachu nale!y wzi$, pod uwag% strefy zacienienia, które b%d$  

tworzone  przez  elementy  konstrukcyjne.  Na  wschód  i  zachód  od  takiego  obiektu rzucaj$cego 

cie#, w najbli!szym s$siedztwie b%d$ rozci$ga, si% strefy wysokiego zagro!enia cieniem (obszar 

pomara#czowy), w którym umieszczenie panelu b%dzie skutkowało ponad 10% spadkiem 

wydajno"ci. W tej strefie bezwzgl%dnie nie nale!y instalowa, paneli gdy! b%d$  
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one  powodowały  wysokie  straty  wydajno"ci.  Strefa  umiarkowanego  zagro!enia  cieniem (obszar 

!ółty), w którym umieszczenie panelu b%dzie skutkowało spadkiem wydajno"ci od 2 - 5%. W tej 

strefie w przypadku braku wystarczaj$cej powierzchni na dachu mo!na montowa, panele. Wa!ne, 

jednak, aby panel w tej strefie był odpowiednio ustawiony (pionowo) celem zminimalizowania 

skutków zacienienia. Strefa niskiego zacienienia (obszar zielony). Strefa ta zajmuje cz%sto obszar 

wi%kszo"ci połaci dachu. Straty wynikaj$ce z zacienienia w tej strefie s$ zazwyczaj poni!ej 1% i jest 

to obszar, w którym instaluje si% panele. W przypadku instalacji modułów  na  dachu,  w  którym  

b%d$  wyst%powa,  zacienienia  wa!ne,  aby  zastosowany inwerter  posiadał  mechanizm  szukania  

globalnego  punktu  mocy  maksymalnej  w  innym wypadku  straty  wynikaj$ce  z  zacienienia  b%d$  

proporcjonalne  do  strat najbardziej zacienianego modułu.   

 

 

Rys. 2 Strefy zacienienia na dachu skierowanym na południowy - wschód  

 

Rys. 3 Strefy zacienienia na dachu skierowanym na południowy - zachód  
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Je!eli  budynek  nie  jest  skierowany  idealnie  na  południe  elementy  zacieniaj$ce  na  dachu b%d$ 

rzuca, cie# bardziej na wschodni$ lub zachodni$ cz%", dachu. W przypadku odchylenia południowej  

elewacji  dachu  w  kierunku  południowo  wschodnim  (SE).  Bardziej  zacieniana b%dzie cz%", dachu 

na wschód od przeszkody (patrz$c na wprost na dach strona prawa). W przypadku odchylenia 

południowej elewacji dachu w kierunku południowo zachodnim (SW). Bardziej zacieniana b%dzie 

cz%", dachu na zachód od przeszkody (patrz$c na wprost na dach strona lewa).   

 

3. OPIS WYMAGA( ZAMAWIAJ)CEGO W STOSUNKU  

           DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Roboty musz$ by, zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowi$zuj$cych polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiaj$cego 

jakichkolwiek obowi$zuj$cych aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Wykonawca jest zobowi$zany zrealizowa, przedmiot zamówienia spełniaj$c wymagania ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.290 z pó-n. zm), rozporz$dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiada, budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pó-n. zm.), innych ustaw  

i rozporz$dze#, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiaj$cy wymaga 

od wykonawcy opracowania i przedło!enia do oceny dokumentacji projektowych. Zamawiaj$cy 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwi$za# i wyda zalecenia do uwzgl%dnienia w projekcie 

budowlanym. W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiaj$cemu kompletne 

instrukcje obsługi zainstalowanych urz$dze# i aparatury. 

 

Bezpiecze#stwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca b%dzie przestrzega, przepisów dotycz$cych bezpiecze#stwa  

i higieny pracy. W szczególno"ci Wykonawca ma obowi$zek zadba,, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj$cych odpowiednich 

wymaga# sanitarnych. Wykonawca zapewni i b%dzie utrzymywał wszelkie urz$dzenia 

zabezpieczaj$ce, socjalne oraz sprz%t i odpowiedni$ odzie! dla ochrony !ycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze#stwa publicznego. Wykonawca zapewni 

co najmniej: 

- "rodki pierwszej pomocy, 

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 
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- odpowiednie "rodki komunikacji i transportu na okoliczno", wypadku, sprz%t p.po!, 

- ł$czno", ze stra!$ po!arna, pogotowiem i policj$. 

Wyposa!enie powinno by, regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawno"ci.  

 

Ochrona przeciwpo!arowa:  

Wykonawca b%dzie przestrzega, przepisów ochrony przeciwpo!arowej, b%dzie utrzymywa, sprawny 

sprz%t przeciwpo!arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 

Zaplecze budowy: 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni, estetyczny wygl$d  

i czysto", pomieszcze# przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do 

przebywania ludzi musz$ by, regularnie sprz$tane, a "mieci i odpadki regularnie usuwane. 

 

3.2 WYMAGANIA DLA ZAKRESU PROJEKTOWEGO 

 

Zamawiaj$cy  przeka!e  Wykonawcy  adresy  obiektów,  gdzie  maj$  zosta,  zamontowane instalacje 

PV.  W  celu  sporz$dzenia  dokumentacji  Wykonawca  skontaktuje  si%  z  operatorem  sieci  w celu 

ustalenia i zapoznania si% z parametrami, jakie powinny spełnia, instalacje, oraz niezb%dnymi do 

przył$czenia do sieci formalno"ciami i dokumentami. Wykonawca sporz$dzi formularz stanowi$cy 

sprawozdanie  z  przeprowadzonej  wizji  lokalnej,  który  b%dzie  zawierał  miejsce  monta!u  

urz$dze#, ustalenia oraz pisemn$ akceptacj% U!ytkownika na proponowane rozwi$zania. Przed 

przyst$pieniem do projektowania Wykonawca przeka!e Zamawiaj$cemu koncepcj% monta!u 

instalacji PV celem akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj$cego w zakresie lokalizacji 

modułów Wykonawca wykona kompletne dokumentacje projektowe dla budynków (po 2 egz. na  

obiekt  w  formie  papierowej  oraz  zestawienie  projektów  w  formie  elektronicznej  dla 

Zamawiaj$cego)  i  dostarczy  do  Zamawiaj$cego  celem  akceptacji. Zamawiaj$cy w ci$gu 7 dni 

dokona sprawdzenia zgodno"ci dokumentacji z programem funkcjonalno-u!ytkowym,  a  nast%pnie  

przeka!e  swoje  zastrze!enia  do  Wykonawcy,  a  Wykonawca  wprowadzi poprawki lub dokona 

stosownych uzasadnie# w ci$gu 7 dni. 

 

Dokumentacja zostanie sporz$dzona na podstawie wizji lokalnych w poszczególnych obiektach 

wykonanych przez odpowiednio przeszkolony personel Wykonawcy. W czasie wizji lokalnej nale!y:  

− 526'+H%#a!9(;>#+(Ga!9(*X';4!#*5X'>'$:#!*'!(&#7=$#7J!!

− 526'+H%#a!!26'+#HF(+(Ga!!#*5X'>'$:#!!7>7=X60$%*7:J!!+!!%'=675#7!!*#7%&LH*09!!H(!!9(*X';4!

#*5X'>'$:#!b(X(+(>X'#$%*7:J!!
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− H(=(*'a!(&9#'64!9'X76#'F/+!*#7%&LH*0$_!H(!+0=(*'*#'!#*5X'>'$:#J!

− 52(6%RH%#a!*(X'X=L!%!+#%:#!>(='>*7:J!%'+#76':R$R!+5%05X=#7!45X'>7*#'J!!

!

Dokumentacja musi zawiera,:  

− >(='>#%'$:L!46%RH%7c!#5X(X*0$_!%!24*=X4!+#H%7*#'!#*5X'>'$:#J!!

− 5$_79'X!#*5X'>'$:#J!!

− (2#5!26(2(*(+'*0$_!6(%+#R%'cJ!!

− '=$72X'$:L!26(2(*(+'*0$_!6(%+#R%'c!%7!5X6(*0!d;0X=(+*#='J!

− 26(:7=X!!X7$_*(>()#$%*0!!#*5X'>'$:#!!5X'F(26RH(+7:!!9(H4F/+!!?M\!!?(*'HX(!!H(=497*X'$:'!!

X'!2(+#**'!!%'+#76'a!!H(&/6!!(H2(+#7H*#$_!!%'&7%2#7$%7c!!#!!26%7=6(:/+!!26%7+(H/+!!+!

$7>4!%'27+*#7*#'!9'=509'>*7:!526'+*(G$#!#!*#7%'+(H*(G$#!$'F7)(!4=F'H4J!!

− 26(:7=X!!X7$_*(>()#$%*0!!#*5X'>'$:#!!%9#7**(26RH(+7:\!!?6(:7=X!!X7*!!+#*#7*!!%'+#76'a!!X6'50!

='&>(+7J! (H2(+#7H*#7! %'&7%2#7$%7*#'J! 52(5/&! +2#L$#'! +! >(='>*R! #*5X'>'$:L! 7>7=X60$%*R!

(6'%! (2(9#'6(+'*#7! ! *#7%&LH*7! ! H(! ! 9(*#X(6(+'*#'! ! #! ! '6$_#+#%(+'*#'! ! 2'6'97X6/+!!

H%#'F'*#'!#*5X'>'$:#\!?(H5X'+(+09!%'F(;7*#79!:75X!26(H4=$:'!7*76)##!*'!2(X6%7&0!+F'5*7J!!

− 4%05='*#7!*#7%&LH*0$_!4%)(H*#7c!#!2(%+(>7c!A:7G>#!5R!+09')'*7CJ!!

− =(92>7X*'!H(=497*X'$:'!945#!%(5X'a!52(6%RH%(*'!+!$(!*':9*#7:!D!7)%792>'6%'$_\!

 

Na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej,  po  wykonaniu  niezb%dnych  ekspertyz  

oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiaj$cego nale!y uzyska, wszelkie opisane prawem 

pozwolenia w celu przeprowadzenia prac monta!owych instalacji modułów fotowoltaicznych w 

zakresie zgodnym z dokumentacj$. 

 

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowi$zany we własnym  zakresie  

do  weryfikacji  przekazanych  przez  Zamawiaj$cego  danych oraz  informowania  Zamawiaj$cego  

o  zauwa!onych  w  nich  wyst%puj$cych istotnych rozbie!no"ciach w odniesieniu do stanu 

faktycznego. Dane  techniczne  do  opracowania  dokumentacji  projektowej  instalacji  

fotowoltaicznych Wykonawca  pozyskuje  z  własnych pomiarów.  Dokumentacja  projektowa  dla  

ka!dej  z  instalacji fotowoltaicznych powinna by, opracowana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma słu!y,.  

 

Dokumentacja projektowa powinna by, wykonana przez osoby posiadaj$ce uprawnienia  

budowlane bez ogranicze# i w specjalno"ciach:  
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 - konstrukcyjno-budowlanej,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz$dze# elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

Projekty, a nast%pnie monta! instalacji fotowoltaicznych na obiektach powinien uwzgl%dnia, 

uwarunkowania konstrukcyjne. Sposób monta!u instalacji fotowoltaicznych nale!y tak dobra,, aby 

nie powodował osłabienia konstrukcji budynku. 

 

3.3 WYMAGANIA DLA ZAKRES WYKONAWCZEGO 

 

Wykonawca  mo!e  przyst$pi,  do  monta!u  instalacji PV  po  akceptacji  dokumentacji projektowej 

przez Zamawiaj$cego i ustaleniu terminu wej"cia na obiekt z U!ytkownikiem. Wykonawca 

zamontuje instalacje b%d$ce przedmiotem zadania i zgłosi je do odbioru zgodnie   

z wytycznymi Zamawiaj$cego. Wykonawca  wykona  i  uruchomi  system  monitoringu,  przedstawi  

dokumentacj% powykonawcz$  zgodn$  ze  stanem  faktycznym,  dokona  odpowiednich  prób  i  

pomiarów  oraz przeszkolenia U!ytkowników i dostarczy instrukcje w j%zyku polskim. Roboty uzna 

si% za zako#czone po  odbiorze  wszystkich  instalacji  ze  skutkiem  pozytywnym,  przekazaniu  

instrukcji  i  przeszkoleniu U!ytkowników.  Przył$czenie  instalacji  do  sieci  energetycznej  

spoczywa  na  Wykonawcy wraz z przygotowaniem dokumentów technicznych koniecznych do 

zgłoszenia instalacji u operatora sieci.  

 

Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje: 

− wykonanie    robót    budowlano-monta!owych    na    podstawie    sporz$dzonych przez 

Wykonawc%    projektów i specyfikacji technicznych; 

− dobór, dostawa i monta! całej infrastruktury technicznej towarzysz$cej tzn.: falowników, 

paneli, liczników ect. 

− dobór i dostawa konstrukcji wsporczej do monta!u paneli, 

− budowa poł$cze# kablowych mi%dzy panelami, 

− dobór, dostawa i monta! układu monitoringu i sterowania, 

− monta! na konstrukcji wsporczej 

− przył$czenie elektrowni do wewn%trznej instalacji elektrycznej, 

− stosowanie do robót monta!owych wył$cznie materiałów najwy!szej jako"ci, dopuszczonych 

do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 

− koordynacja robót bran!owych wykonywanych na obiekcie, 
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− zapewnienie dostaw urz$dze# zgodnie z programem funkcjonalno-u!ytkowym, specyfikacj$ 

projektow$ i specyfikacj$ techniczn$ wykonan$ w projekcie, 

− wykonania i odbioru robót monta!owych zawartych w niniejszym programie oraz wykonanie 

prób  

− dokonanie rozruchu elektrowni, 

− opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie osób eksploatuj$cych instalacje, 

− zamówieniem obj%ty jest cały zakres prac niezb%dnych do wykonania i  odbioru robót  

monta!owych    oraz    przeprowadzenia    rozruchu    technologicznego kompletnych 

instalacji;  

− zakres  opracowania  obejmuje  wymogi  odno"nie  zastosowanych  materiałów, warunków  

dostawy  i  przechowywania  oraz  monta!u  elementów  składowych instalacji,  a  tak!e  inne  

warunki  zwi$zane  z  procesem  budowlanym.  Niniejsze opracowanie  stanowi  wytyczne  

dla  okre"lenia  standardów  wykonania  i  jako"ci prac;  

− przygotowanie  dokumentacji  niezb%dnej  do  zło!enia  wniosku  o  przył$czenie elektrowni 

fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej operatora sieci. 

− "wiadczenie bezpłatnych usług serwisowych w okresie gwarancyjnym liczonym od daty 

uruchomienia instalacji 

− przegl$dy instalacji zgodnie z zaleceniami producentów urz$dze# przy czym niezale!nie od 

tego wymagany jest min. 2 przegl$dy instalacji wykonane przez Wykonawc% 

− w przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zapewni reakcj% ekipy serwisowej  

w okresie 72 h od zgłoszenia. 

 

3.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 
Wykonawca  jest  zobowi$zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 

kontraktu a! do zako#czenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  

nie  podlega  odr%bnej  zapłacie  i  przyjmuje  si%,  !e  jest  wł$czony w cen% kontraktow$. W  

miejscach  przylegaj$cych  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyra-nie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

3.5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

− panele  fotowoltaiczne  nale!y  montowa,  w  miejscu  umo!liwiaj$cym  uzyskanie 

maksymalnie du!ej ilo"ci "wiatła słonecznego w ci$gu roku. W zwi$zku z tym panele 

powinny by, skierowane mo!liwie najbardziej na południe,  



Program funkcjonalno-u!ytkowy dla projektu pn.:„ Monta! instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach  
u!yteczno"ci publicznej w Gminie Przystaj#” 

 

33 

 

− panele zł$czone szeregowo powinny by, ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym 

k$tem nachylenia. Ró!ne ustawienia lub k$ty mog$ skutkowa, utrat$ mocy  

z powodu ró!nic w ekspozycji na "wiatło.  

− pod !adnym pozorem panele nie powinny by, zacienione. Je"li panel jest zacieniony 

całkowicie  lub  cz%"ciowo,  warunki,  w  których  działa  nie  b%d$  idealne,   

a wygenerowana  moc  b%dzie  ni!sza.  Stałe  zacienienie  paneli  mo!e  skutkowa, 

uniewa!nieniem standardowej gwarancji.  

− nie nale!y zanurza, paneli w płynach.   

− paneli nie nale!y poddawa, niestandardowym obci$!eniom chemicznym.  

− nie  nale!y  montowa,  paneli  w  silnym  wietrze.  Ka!dy  pracownik  powinien  by, 

zabezpieczony przed upadkiem z dachu. Nale!y chroni, przedmioty przed upadkiem. Nale!y 

zabezpieczy, teren w taki sposób, !eby nikt na dachu i pod nim nie doznał urazu.  

− panele  fotowoltaiczne  nale!y  montowa,  zgodnie  z  instrukcj$  producenta   

i przechowywa, w nast%puj$cych warunkach:  

Temperatura otoczenia podczas pracy:  od -40°C do +85°C  

Temperatura przechowywania:    od -40°C do +60°C  

Wilgotno",:          poni!ej 85 rH%  

− podczas monta!u panelu na dachu lub budynku nale!y zapewni,, !e jest odpowiednio 

zamocowany  i  zabezpieczony  przed  upadkiem  wskutek  wiatru,  "niegu  lub  innego rodzaju 

obci$!enia mechanicznego. 

− nale!y  zapewni,  stosown$  wentylacj%  pod  panelem  w  celu  zapewnienia  jego chłodzenia,  

zaleca przynajmniej 10 cm przestrzeni pomi%dzy panelem a powierzchni$ monta!u.  

− moduły nie powinny by, zacienione przez drzewa, kable, domy itp. Je"li moduł jest chocia!by  

cz%"ciowo  zacieniony,  nie  b%dzie  działał  w  idealnych  warunkach,   

a wygenerowana  moc  b%dzie  ni!sza.  Stałe  zacienienie  paneli  mo!e  skutkowa, 

uniewa!nieniem gwarancji  

− transport materiałów oraz praca sprz%tu i maszyn budowlanych nie mog$ stanowi, utrudnienia 

ani zagro!enia dla u!ytkowników działek s$siednich  

− teren prac winien by, wygrodzony, zabezpieczony przed dost%pem  dla  osób postronnych;  

sposób  zabezpieczenia  miejsca  instalacji  nale!y  uzgodni,  z przedstawicielami inwestora  

− wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

winny by, dowo!one na bie!$co  

− rusztowania i pomosty robocze powinny by, zabezpieczone przed dost%pem osób  

z zewn$trz  



Program funkcjonalno-u!ytkowy dla projektu pn.:„ Monta! instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach  
u!yteczno"ci publicznej w Gminie Przystaj#” 

 

34 

 

− samodzielna  ingerencja  w  instalacj%  skutkuje  uniewa!nieniem  gwarancji  lub prowadzenie 

zmian nie uwzgl%dnionych w pierwotnym projekcie   

− przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów  i urz$dze#  dostarczanych przez 

Wykonawc%. 

− Wykonawca  zorganizuje  wykonanie  robót  w  taki  sposób,  aby  prowadzenie  robót 

odbywało si% w sposób jak  najmniej uci$!liwy dla u!ytkowników instalacji, 

− Wykonawca  jest  zobowi$zany  w  okresie  prowadzenia  robót  budowlanych  do przyj%cia 

odpowiedzialno"ci od nast%pstw i za wyniki działalno"ci w zakresie: 

-  organizacji robót, 

-  zabezpieczenia osób trzecich oraz ich mienia, 

-  ochrony "rodowiska,  

-  warunków BHP, 

-  warunków bezpiecze#stwa ruchu drogowego zwi$zanego z wykonaniem zadania, 

-  zabezpieczeniem terenu robót. 

− Wykonawca  po  zako#czeniu  robót  budowlanych  w  siedzibie  Zamawiaj$cego 

przeprowadzi  szkolenie  dla  personelu  technicznego  Zamawiaj$cego  w  zakresie 

eksploatacji i  obsługi  instalacji  PV  oraz  przeka!e  Zamawiaj$cemu  pełn$ dokumentacj% 

powykonawcz$ wykonanych instalacji PV. 

− Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  maj$ 

spełnia,  wymagania  polskich  przepisów  prawa,  a  Wykonawca  b%dzie  posiadał 

dokumenty potwierdzaj$ce, !e zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustaw$  

o wyrobach budowlanych i posiadaj$ wymagane przez Zamawiaj$cego parametry. 

− Zamawiaj$cy przewiduje bie!$c$ kontrol% wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z  Wykonawc$ i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiaj$cy 

przewiduje ustanowienie osoby upowa!nionej do kontaktów oraz Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. 

− Kontroli b%d$ podlegały w szczególno"ci: 

-  rozwi$zania  projektowe  w  aspekcie  ich  zgodno"ci  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami umowy, 

-  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  w  odniesieniu  do  dokumentów 

potwierdzaj$cych  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodno"ci  parametrów z 

danymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

-  prawidłowo", poł$cze# funkcjonalnych, 

-  jako", i dokładno", wykonania prac, 
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-  prawidłowo", funkcjonowania zamontowanych urz$dze# i wyposa!enia, 

− Przed  wykonaniem  monta!u  instalacji  Wykonawca  musi  uzyska,  akceptacj% inspektora  

nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  spełnienia  przez  urz$dzenia i  materiały  przeznaczone  

do  monta!u  wymaga#  okre"lonych  przez Zamawiaj$cego. 

− Zamawiaj$cy  zastrzega  sobie  prawo  na  ka!dym  etapie  prowadzenia  robót  do 

przeprowadzenia  na  swój  koszt  dodatkowych  prób  i  bada#,  które  maj$  na  celu 

potwierdzenie  jako"ci  wykonywanych  lub  wykonanych  robót,  w  tym  montowanych lub  

zamontowanych  urz$dze#  (np. paneli fotowoltaicznych, inwerterów itp.)  –  zlecaj$c 

przeprowadzenie prób i bada# wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym 

laboratoriom. 

− W  przypadku,  gdy  ww.  badania  wyka!$,  !e  jako",  urz$dze#,  materiałów  nie  jest zgodna  

z  ofert$  Wykonawcy  i  wymaganiami  postawionymi  przez  Zamawiaj$cego w  

dokumentach  umownych,  to  Wykonawca  jest  wówczas  zobowi$zany  do zrefundowania  

Zamawiaj$cemu  wydatków  poniesionych  na  te  próby  i  badania,  oraz do ponownego 

wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiaj$cego. 

− Przeprowadzenie  prób  i  bada#  nie  wpływa  na  bieg  i  zmian%  terminów  zapisanych w 

umowie. 

− Zamawiaj$cy ustala nast%puj$ce rodzaje odbiorów: 

-  odbiory wykonanych dokumentacji projektowych  dla poszczególnych instalacji, 

-  odbiory robót zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu, 

-  odbiory  wykonanych  instalacji  PV  w  poszczególnych  budynkach, poprzedzone 

rozruchami instalacji, 

-  odbiór  ko#cowy,  w  którym  Wykonawca  wydaje  Zamawiaj$cemu  przedmiot 

umowy, 

- odbiór pogwarancyjny: odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

zwi$zanych z usuni%ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b%dzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzgl%dnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

− Zamawiaj$cy przed dokonaniem odbioru ko#cowego robót budowlanych mo!e zleci, 

wykonanie audytu zewn%trznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, który 

b%dzie zawierał co najmniej: 

-  sprawdzenie zakładanych wska-ników produktu, 

-  sprawdzenie  mo!liwo"ci  osi$gni%cia  prognozowanych  efektów  

ekologicznych z wykonanych instalacji PV, 
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− Szczegółowe  warunki  przeprowadzania  odbiorów  robót  zostały  opisane  we  wzorze 

umowy o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych. 

 

3.6 BEZPIECZE(STWO MONTA!U 

 
! Monta!  systemów  fotowoltaicznych  wymaga  wyspecjalizowanej  wiedzy  i umiej%tno"ci.  

! Pojedynczy  panel  mo!e  generowa,  napi%cie  pr$du  stałego  powy!ej  30  V  przy 

wystawieniu na "wiatło, niezale!nie od jego nasilenia. Kontakt człowieka z napi%ciem pr$du 

stałego wynosz$cym 30 V lub wi%cej mo!e by, niebezpieczny.  

! Poł$czenie  szeregowe  lub  równoległe  paneli  odpowiednio  zwi%ksza  napi%cie  lub 

nat%!enie.  

! Aby  unikn$,  wyładowa#  łukowych,  nie  nale!y  rozł$cza,  paneli  pod  obci$!eniem. Zł$cza 

musz$ by, suche i czyste.  

! Nie nale!y wkłada, elementów przewodz$cych pr$d do gniazd i wtyczek.  

! Nie nale!y montowa, paneli słonecznych oraz okablowania u!ywaj$c mokrych gniazd  

i wtyczek.  

! Nale!y zachowa, du!$ ostro!no", podczas prac z instalacj$ elektryczn$.  

! Panele  fotowoltaiczne  mo!na  wył$czy,  jedynie  poprzez  trzymanie  ich  w  całkowitej 

ciemno"ci  lub  przykrycie  ciemnym,  nieprzepuszczaj$cym  "wiatło  materiałem.  Przy pracy 

z nieprzykrytymi panelami nale!y stosowa, przepisy bezpiecze#stwa dotycz$ce sprz%tu 

elektrycznego.   

! Aby  unikn$,  pora!enia  elektrycznego,  podczas  monta!u  lub  naprawy  systemów 

fotowoltaicznych  nie  nale!y  nosi,  metalowych  pier"cionków,  pasków  do  zegarków, 

kolczyków w uszach, nosie lub ustach lub innych urz$dze# metalowych.  

! Nale!y  u!ywa,  wył$cznie  sprz%tu,  zł$cz,  okablowania  i  stela!y  przeznaczonych  do 

elektrycznych systemów słonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego nale!y 

zawsze u!ywa, paneli tego samego typu. 

 

3.7 GWARANCJE 

 

Wykonawca  zapewni  serwisowanie  wybudowanych  instalacji  fotowoltaicznych  w  okresie 

obj%tym  gwarancj$  oraz  zobowi$zuje  si%  do  wykonania  co  najmniej  2  razy  w  okresie gwarancji 

bezpłatnych przegl$dów wszystkich wybudowanych instalacji. W przypadku gdy producent urz$dze# 

wymaga cz%stszych przegl$dów Wykonawca zobowi$zuje si% do wykonywania przegl$dów w ilo"ci 
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wymaganej przez producentów urz$dze#. Koszty serwisowania urz$dze#  

i instalacji w okresie obowi$zywania gwarancji pokrywa Wykonawca.  

 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala si% nast%puj$cy wykaz gwarancji:  

  - roboty budowlano – monta!owe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez  

Zamawiaj$cego (bez uwag) protokołu odbioru ko#cowego,  

  - panele fotowoltaiczne  – minimum 10 lat na 90% wydajno"ci, minimum 25 lat na 20%  

wydajno"ci,  liczonych  od  dnia  podpisania  przez  Zamawiaj$cego  (bez  uwag)  protokołu  

odbioru ko#cowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat.   

- konstrukcje pod panele PV – min. 10 lat 

-  na Falownik PV i pozostały osprz%t instalacji minimum 5 lat gwarancji 

 

Czas reakcji serwisu maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii  w okresie gwarancji.  

• Bezpłatne przegl$dy serwisowe w okresie gwarancji .  

Wykonawca  wska!e  wyspecjalizowany  serwis,  który  dokonywa,  b%dzie  naprawy  awarii,  

usterek oraz przegl$dów serwisowych. Wykonawca  zobowi$zany  jest  do  sporz$dzenia  instrukcji  

eksploatacji    i  przeszkolenia  u!ytkownika instalacji.  Z  przeszkolenia  nale!y  sporz$dzi,  protokół  

z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekaza, instrukcj%. Do napraw 

gwarancyjnych Wykonawca jest zobowi$zany u!y, fabrycznie nowych elementów  o parametrach 

nie gorszych ni! elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli u!ytkowników 

instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiaj$cego  w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  

wybudowanych  instalacji  (ilo",  przeszkolonych  osób to!sama  z  ilo"ci$  instalacji  obj%tych  

zamówieniem),  jak  równie!  wykona  pierwszy  rozruch instalacji. 

 

 

3.8 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Inwestor  w  terminie  okre"lonym  w  umowie  przeka!e  Wykonawcy  miejsca  realizacji instalacji. 

Wykonawca b%dzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami  umowy  

i  PFU.  Wykonawca  jest  zobowi$zany  do  zapewnienia  i  utrzymania bezpiecze#stwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania a! do zako#czenia i 

odbioru ko#cowego robót. Wykonawca b%dzie odpowiedzialny za ochron% robót i za wszelkie 

materiały oraz urz$dzenia u!ywane do robót od daty rozpocz%cia do daty zako#czenia robót. 

Wykonawca  b%dzie  utrzymywa,  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  w ramach  
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zadania  ma  uprz$tn$,  miejsca  realizacji  po  zako#czeniu  robót,  zlikwidowa,  plac budowy i 

doprowadzi, teren budowy do stanu zdatnego do u!ytkowania. 

 

3.9 OKRE&LENIA PODSTAWOWE 

 
a.  Wykonawca - przyjmuj$cy zamówienie na wykonanie cało"ci Robót.  

b.  Zamawiaj$cy / Inwestor – Gmina Przystaj# 

c.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc%,  upowa!niona  do kierowania  

robotami  i  do  wyst%powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji przedmiotu robót.  

d.  Inspektor nadzoru - osoba posiadaj$ca wymagane uprawnienia oraz upowa!niona z ramienia  

Inwestora  w  my"l  przepisów  „Prawa  Budowlanego"  do  kontrolowania prowadzonych  prac  pod  

katem  zgodno"ci  z  dokumentacj$  projektow$,  warunkami oferty  oraz  normami,  przepisami  i  

zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  do przekazywania wymaga# pomi%dzy Inwestorem a 

Wykonawc$.  

e.  Nadzór  techniczny  -  osoby  pełni$ce  samodzielne  funkcje  w  budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.  

f.  Umowa  -  umowa  na  wykonanie  cało"ci  zadania  obj%tego  PFU,  zawarta  po rozstrzygni%ciu 

przetargu pomi%dzy Zamawiaj$cym (Inwestorem) i Wykonawc$.  

g.  Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora  

Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotycz$ce  sposobu  realizacji  robót  lub innych spraw zwi$zanych 

z prowadzeniem budowy.  

h.  Teren budowy/miejsce realizacji - teren udost%pniony przez Inwestora dla wykonania na  nim  

robót  obj%tych  umow$  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  umowie  jako tworz$ce cz%", terenu 

budowy. 

i. Roboty - ogół działa#, niezb%dnych do podj%cia w ramach realizacji przez Wykonawc% przedmiotu 

zadania.  

j.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezb%dne  do  wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacj$.  

k.  Certyfikat  zgodno"ci  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 

wykazuj$cy,  !e  zapewniono  odpowiedni  stopie#  zaufania,  i!  nale!ycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa s$ zgodne z okre"lon$ norm$ lub innymi dokumentami normatywnymi  

w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w  budownictwie  (zgodnie   

z  Ustaw$  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno"ci wykazuje, !e 

zapewniono zgodno", wyrobu z PN, PN-EN lub aprobat$ techniczn$ (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN).   
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l.  Znak  zgodno"ci  -  zastrze!ony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami systemu  

certyfikacji,  wskazuj$cy,  !e  zapewniono  odpowiedni  stopie#  zaufania,  i! dany wyrób, proces lub 

usługa s$ zgodne z okre"lon$ norm$ lub innym dokumentem normatywnym.  

m.  Sprz%t  zmechanizowany  -  maszyny  i  urz$dzenia,  takie  jak:  d-wignice,  przeno"niki, 

betoniarki, przeci$garki wagonowe, ci$gniki i inny sprz%t o nap%dzie silnikowym.  

n.  Sprz%t  pomocniczy  -  elementy  nie  stanowi$ce  stałego  wyposa!enia  sprz%tu 

zmechanizowanego,  a  niezb%dne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  takie  jak: zawiesia,  

uchwyty,  bloki  przeno"ne,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przeno"ne, wózki r%czne, taczki, 

narz%dzia i urz$dzenia pomocnicze. 

 

3.10 WYMAGANIA DOTYCZ)CE WŁA&CIOWO&CI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

 

Materiały  i  technologie  stosowane  do  wykonania  robót  musz$  odpowiada,  zaleceniom   

i rozwi$zaniom przyj%tym w dokumentacji, spełnia, postawione w niej wymagania techniczne, 

normowe  i  estetyczne,  posiada,  stosowne  atesty,  aprobaty,  certyfikaty  zgodnie   

z obowi$zuj$cymi przepisami.  

 

Do realizacji kontraktu nale!y stosowa, wyroby budowlane które:  

• s$  oznakowane  CE,  co  oznacza,  !e  dokonano  oceny  ich  zgodno"ci  z  norm$ 

zharmonizowan$  albo  europejsk$  aprobat$  techniczn$  b$d-  krajow$  specyfikacj$ 

techniczn$  pa#stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego,  uznan$  przez  Komisj%  Europejsk$  za  zgodn$  z  wymaganiami 

podstawowymi albo  

•  zostały  umieszczone  w  okre"lonym  przez  Komisj%  Europejsk$  wykazie  wyrobów 

maj$cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze#stwa, dla których producent lub 

autoryzowany przedstawiciel producenta wydał deklaracj% zgodno"ci z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo: 

•   zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okre"lonym w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dla których udzielono aprobaty technicznej.  

• Wszystkie  materiały  winien  zapewni,  Wykonawca  robót  budowlanych  (koszt  cało"ci 

materiałów obj%tych przedmiotem zamówienia nale!y uwzgl%dni, w ofercie). 
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3.11 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składane  materiały,  do  czasu,  gdy  b%d$  one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj$ jako", i wła"ciwo", do 

robót i były dost%pne do kontroli Inspektora Nadzoru.   

 

3.12 WYMAGANIA DOTYCZ)CE SPRZ%TU I MASZYN 

Dobór maszyn i sprz%tu koniecznych do wykonywania robót powinien wynika, z technologii robót 

monta!owych przyj%tej w dokumentacji. Nale!y  u!ywa,  wył$cznie  zaizolowanych  narz%dzi,  które  

posiadaj$  niezb%dne  atesty  do u!ytkowania przy instalacjach elektrycznych. Nale!y przestrzega, 

przepisów bezpiecze#stwa dotycz$cych  wszelkich  komponentów  wykorzystanych  w  systemie  

fotowoltaicznym,  a  w szczególno"ci  instalacji  elektrycznych,  kabli,  zł$cz,  regulatorów  ładowania,  

falowników, akumulatorów i baterii. Wykonawca  jest  zobowi$zany  do  u!ywania  jedynie  takiego  

sprz%tu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jako",  wykonywanych  robót  oraz  stan  

zabudowy.  Sprz%t powinien  by,  sprawny  technicznie  i  spełniaj$cy  wymagania  u!ytkowe.  Liczba  

i  wydajno", sprz%tu  b%dzie  gwarantowa,  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  

w dokumentacji i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprz%t b%d$cy 

własno"ci$ Wykonawcy b$d- wynaj%ty do wykonania robót ma by, utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowo"ci do pracy. B%dzie on zgodny z normami ochrony "rodowiska i przepisami dotycz$cymi  

jego  u!ytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzaj$cych  

dopuszczenie  sprz%tu  do  u!ytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane przepisami.   

 

3.13 WYMAGANIA DOTYCZ)CE KONTROLI I NADZORU W CZASIE REALIZACJI 

 
W  koszcie  realizacji  prac  Wykonawca  musi  uwzgl%dni,  koszty  wszelkich  niezb%dnych 

nadzorów. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako",  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno",  

z poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca  ponosi  

odpowiedzialno",  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  opracowan$ dokumentacj$, przepisami prawa 

oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno", cywiln$ za ewentualne 

szkody na osobach i rzeczach powstałe w zwi$zku przyczynowym z realizacj$ prac. Wszystkie  

wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  b%d$  zgodne  z  dokumentacj$  i  ich specyfikacj$ 

techniczn$. Dane  okre"lone  w  dokumentacji  b%d$  uwa!ane  za  warto"ci  docelowe,  od  których 

dopuszczalne s$ odchylenia w ramach okre"lonego przedziału tolerancji. Przy  wykonywaniu  robót  

nale!y  uwzgl%dnia,  instrukcje  producenta  materiałów  oraz przepisy zwi$zane i obowi$zuj$ce, w 

tym równie! te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W  przypadku  istnienia  norm,  atestów,  
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certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych, "wiadectw  dopuszczenia  nie  

wyszczególnionych  w  niniejszym  opracowaniu  a obowi$zuj$cych,  Wykonawca  ma  równie!  

obowi$zek  stosowania  si%  do  ich  tre"ci  i postanowie#. 

 

3.14 ODBIORY 

 

Roboty podlegaj$ nast%puj$cym etapom odbioru:  

a.  odbiorowi robót zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu,  

b.  odbiorowi cz%"ciowemu,  

c.  odbiorowi ko#cowemu,  

d.  odbiorowi ostateczny. 

 

• Odbiór robót zanikaj,cych i ulegaj,cych zakryciu  

Odbiór  robót  zanikaj$cych  i  ulegaj$cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilo"ci  i  jako"ci 

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegaj$  zakryciu.  Odbiór  robót 

zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu b%dzie dokonywany w czasie umo!liwiaj$cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post%pu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowo", danej cz%"ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym  

powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  b%dzie  przeprowadzony niezwłocznie. 

 

• Odbiór cz+#ciowy 

Odbiór  cz%"ciowy  polega  na  ocenie  ilo"ci  i  jako"ci  wykonanych  cz%"ci  robót.  Odbioru 

cz%"ciowego robót dokonuje si% wg zasad jak przy odbiorze ko#cowym robót. 

 

• Odbiór ko$cowy 

 

Odbiór ko#cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  

ilo"ci,  jako"ci  i  warto"ci.  Całkowite  zako#czenie  robót  oraz  gotowo",  do  odbioru ko#cowego 

b%dzie stwierdzona przez Wykonawc% na pi"mie. Odbiór ko#cowy robót nast$pi  

w terminie ustalonym w umowie, licz$c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zako#czenia robót   

i  przyj%cia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  poni!ej  pt.  „Dokumenty  do odbioru  

ko#cowego  robót".  Odbioru  ko#cowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona przez Inwestora  w  

obecno"ci  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj$ca  roboty  dokona  ich  oceny jako"ciowej  na  podstawie  

przedło!onych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodno"ci wykonania  robót   

z  dokumentacj$.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj%,  !e  jako", wykonywanych robot  
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w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji   

z  uwzgl%dnieniem  tolerancji  i  nie  ma  wi%kszego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne, komisja 

dokona potr$ce#, oceniaj$c pomniejszon$ warto", wykonywanych robót w stosunku do wymaga# 

przyj%tych w dokumentach umownych. 

 

• Dokumenty do odbioru ko$cowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko#cowego robót jest protokół odbioru 

ko#cowego  robót  sporz$dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Do  odbioru ko#cowego 

Wykonawca jest zobowi$zany przygotowa, nast%puj$ce dokumenty dla ka!dej instalacji:  

! wypełniony  druk  „Zgłoszenia  przył$czenia  do  sieci  elektroenergetycznej mikroinstalacji”  

! plan  zabudowy,  okre"laj$cy  usytuowanie  przył$czanej  mikroinstalacji  wzgl%dem 

istniej$cej sieci,   

! protokołu  odbioru  robót  zanikowych,  protokoły  odbioru  cz%"ciowego  i  protokoły odbioru 

instalacji  

! atesty jako"ciowe,  

! inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl%dem przygotowania dokumentacyjnego nie b%d$  

gotowe  do  odbioru  ko#cowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc$  wyznaczy ponowny  

termin  odbioru  ko#cowego  robót.  Wszystkie  zarz$dzone  przez  komisj%  roboty oprawkowe  lub  

uzupełniaj$ce  b%d$  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniaj$cych wyznaczy komisja. 

 

• Odbiór ostateczny 

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi$zanych  z  usuni%ciem  wad 

stwierdzonych  przy  odbiorze  ko#cowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 

ostateczny b%dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl%dnieniem zasad odbioru 

ko#cowego. 

 

3.15 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowi$zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, 

a! do zako#czenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególno"ci:  

a.  zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonuj$cych  

czynno"ci zwi$zane z budow$ i nienaruszalno", ich mienia słu!$cego do pracy a tak!e  

zabezpieczy teren budowy przed dost%pem osób nieupowa!nionych.  
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b.  Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.  

c.  Wykonawca wykona wszystkie prace wst%pne potrzebne do zorganizowania zaplecza,  

doprowadzi instalacje niezb%dne do jego funkcjonowania.  

d.  Zabezpieczenie  korzystania  z  czynników  i  mediów  energetycznych  nale!y  do  

obowi$zków Wykonawcy. 

 

3.16 OCHRONA &RODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca ma obowi$zek zna, i stosowa, w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotycz$ce ochrony "rodowiska naturalnego. W  okresie  realizacji  robót  Wykonawca  b%dzie  

podejmowa,  wszelkie  uzasadnione  kroki maj$ce  na  celu  stosowanie  si%  do  przepisów  i  norm  

dotycz$cych  ochrony  "rodowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz b%dzie unika, uszkodze# 

lub uci$!liwo"ci dla osób lub własno"ci  społecznej  i  innych,  a  wynikaj$cych  ze  ska!enia,  hałasu,  

lub  innych  przyczyn powstałych w nast%pstwie jego sposobu działania. Materiały,  które  w  sposób  

trwały  s$  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  b%d$  dopuszczone  do u!ycia.  Nie  dopuszcza  si%  u!ycia  

materiałów  wywołuj$cych  szkodliwe  promieniowanie  o st%!eniu wi%kszym od dopuszczalnego, 

okre"lonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które s$ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót, a po zako#czeniu robót ich szkodliwo",  zanika  mog$  by,  u!yte  pod  warunkiem  

przestrzegania  wymaga# technologicznych  wbudowania.  Je!eli  wymagaj$  tego  odpowiednie  

przepisy  Wykonawca powinien otrzyma, zgod% na u!ycie tych materiałów od wła"ciwych organów 

administracji pa#stwowej. 

 

3.17 OCHRONA PRZECIWPO!AROWA 

 
Wykonawca b%dzie przestrzega, przepisów ochrony przeciwpo!arowej. Wykonawca b%dzie 

utrzymywa, sprawny sprz%t przeciwpo!arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne b%d$ składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko  

w ilo"ci niezb%dnej na dany dzie# pracy i zabezpieczone przed dost%pem osób trzecich. Wykonawca 

b%dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po!arem wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

3.18 BEZPIECZE(&TWO I HIGIENA PRACY 

 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  b%dzie  przestrzega,  przepisów  dotycz$cych 

bezpiecze#stwa  i  higieny  pracy  oraz  stosowa,  si%  do  zalece#  Planu  Bezpiecze#stwa  i  
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Ochrony Zdrowia. W szczególno"ci Wykonawca ma obowi$zek zadba,, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj$cych odpowiednich 

wymaga# sanitarnych. Wykonawca zapewni i b%dzie utrzymywał wszelkie urz$dzenia 

zabezpieczaj$ce, socjalne oraz  

sprz%t i odpowiedni$ odzie! dla ochrony !ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz  

dla zapewnienia bezpiecze#stwa publicznego. 

 

3.19 INNE UWAGI 

 
Koszt  robót  tymczasowych  i  prac  towarzysz$cych  wykonawca  uwzgl%dni  w  kosztach  

ogólnych budowy.  Wykonawca  zobowi$zany  jest  zna,  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  

centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s$ w jakikolwiek sposób zwi$zane z 

robotami i  b%dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

 

4. CZ%&' INFORMACYJNA 
 
 
4.1 O&WIADCZENIE ZAMAWIAJ)CEGO 

 
 Zamawiaj$cy o"wiadcza, !e posiada prawo do dysponowania nieruchomo"ciami na których 

maj$ zosta, montowane instalacje oraz zezwala na wej"cie na teren nieruchomo"ci i wykonanie prac 

monta!owych b%d$cych przedmiotem zamówienia. 

 
4.2 INNE POSIADANE DOKUMNETY I INFORMACJE 

 
 

Zał$cznik Nr 1 -  Wykaz budynków obj%tych przedmiotem zamówienia 
Zał$cznik Nr 2 -  Wycena planowanych kosztów robót budowlanych okre"lonych w PFU 
 
 
4.3 NAJWA!NIEJSZE PRZEPISY I AKTY PRAWNE ZWI)ZANE Z RALIZACJ) 

ZADANIA 

 
Cało",  robót  powinna  by,  wykonana  zgodnie  z  Polskimi  Normami  lub  odpowiadaj$cymi  im  

normami  europejskimi  i  zgodnie  z  polskimi  warunkami  technicznymi wykonania  i  odbioru  

robót.  Je"li  dla  okre"lonych  robót  nie  istniej$  odpowiednie  Polskie  Normy, zastosowanie b%d$ 

miały uznane i b%d$ce w u!yciu normy i standardy europejskie (EN). 

Przepisy prawne:   
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! Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 na podstawie Dz.U z 2017 r poz. 1332, 1529 z 

2018 r. poz.12  z pó-.zm 

! Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiada, budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015r poz. 1422 oraz Dz.U 2017 

poz.2285  z pó-. zm. 

! Ustawa Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz.348 tj. Dz.U.2018 poz.755 z pó-.zm 

! Rozporz$dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 poz.462 z pó-.zm 

! Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze"nia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u!ytkowego (Dz.U z 24 wrze"nia 2013 r poz. 1129 z 

pó-.zm), 

! Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze#stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);PN-87/E-90056.  

Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do układania na stałe.  

! ?6%7+(H0!(!#%(>'$:#!#!2(+F($7!2(>+#*#X(+7:J!(=6R)F7\!!

! PN-87/E-90054.  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do układania na stałe. 

Przewody jedno!yłowe o izolacji polwinitowej.  

! PN-IEC  60364  –  norma  wieloarkuszowa.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych.   

! PN-E-04700:1998/2000.  Wytyczne  przeprowadzania  pomonta!owych  bada# odbiorczych.  

! PN-IEC  61024  –  norma  wieloarkuszowa.  Ochrona  odgromowa  obiektów budowlanych.  

! PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cz%", 1: Zasady ogólne.   

! PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - Cz%", 2: Zarz$dzanie ryzykiem.   

! PN-EN  62305-2:2009,  Ochrona  odgromowa  -  Cz%",  3:  Uszkodzenia  fizyczne obiektów i 

zagro!enie !ycia.   

! PN-EN  62305-4:2009,  Ochrona  odgromowa  -  Cz%",  4:  Urz$dzenia  elektryczne i elektroniczne 

w obiektach.  

Uwaga:  

Nale!y opiera, si% na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych. Wykonawca jest 

zobowi$zany zrealizowa, przedmiot zamówienia spełniaj$c w szczególno"ci wymagania: ustawa 

Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 na podstawie Dz.U z 2017 r poz. 1332, 1529 z 2018 r. 

poz.12  z pó-.zm oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,  Polskich Norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
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  Zał,cznik Nr 1 - 
 

Wykaz budynków obj+tych przedmiotem zamówienia 
 
 

 
 

Dotyczy programu: „Monta" instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach  
u"yteczno#ci publicznej w Gminie Przystaj$” 

 

 

 
 
 
 

Zamawiaj$cy:  Gmina Przystaj# 
    Ul. Cz%stochowska 5,  

42-141 Przystaj# 
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Zał,cznik nr 1 – wykaz budynków obj+tych przedmiotem zamówienia 
  
 
 
 

L.p. Obiekt Adres Nr działki 
Min. moc 
zestawu 
[kWp] 

1. Szkoła Podstawowa w Przystajni ul. Szkolna 9, 42-141 Przystaj# 662 17,0 

2. 
Hala Sportowa przy Szkole 
Podstawowej w Przystajni 

ul. Szkolna 9, 42-141 Przystaj# 662 17,0 

3. 
Stacja Uzdatniania Wody Przystaj# 

 
ul. Bór 14, 42-141 Przystaj# 

541/3, 
545/4, 
545/4 

37,5 

4. 
Stacja Uzdatniania Wody Bór 
Zajaci#ski 

ul. Bór Zajaci#ski 1a, 42-142 
Bór Zajaci#ski 

444 22,5 
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  Zał,cznik Nr 2 - 
 

Wycena planowanych kosztów robót budowlanych  
okre#lonych w PFU 

 
 

 
 

Dotyczy programu:„ Monta" instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach  
u"yteczno#ci publicznej w Gminie Przystaj$” 

 

Zamawiaj$cy:  Gmina Przystaj# 
    Ul. Cz%stochowska 5,  

42-141 Przystaj# 
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Kosztorys inwestorski instalacji PV – Szkoła Podstawowa 

 

L.p. Wyszczególnienie 
jedn. 

ilo#* 
Warto#* 

netto miary 

1 
Moduły fotowoltaiczne o parametrach 
zgodnych z PFU 

kpl 1 44 540,00 zł 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 10 000,00 zł 

3 Konstrukcje no"ne dach sko"ny kpl 1 7 480,00 zł 

4 
Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 
zainstalowanych modułów 

kpl 1 11 480,00 zł 

5 
Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, 
DC, okablowanie 

kpl 1 6 600,00 zł 

6 Uziemienie generatora kpl 1 3 000,00 zł 

7 
Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 
instalacji fotowoltaicznej do instalacji 
elektrycznej budynku 

kpl 1 7 000,00 zł 

8 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1 850,00 zł 

Ł,czna cena instalacji: 90 950,00 zł 

 
 
 

Kosztorys inwestorski instalacji PV– Hala Sportowa 
 
 

L.p. Wyszczególnienie 
jedn. 

ilo#* 
Warto#* 

netto miary 

1 
Moduły fotowoltaiczne o parametrach 
zgodnych z PFU 

kpl 1 44 540,00 zł 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 10 000,00 zł 

3 Konstrukcje no"ne dach płaski kpl 1 9 960,00 zł 

4 
Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 
zainstalowanych modułów 

kpl 1 11 480,00 zł 

5 
Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, 
DC, okablowanie 

kpl 1 6 600,00 zł 

6 Uziemienie generatora kpl 1 3 000,00 zł 

8 
Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 
instalacji fotowoltaicznej do instalacji 
elektrycznej budynku 

kpl 1 7 000,00 zł 

9 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1 850,00 zł 

Ł,czna cena instalacji: 93 430,00 zł 
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Kosztorys inwestorski instalacji PV Stacja Uzdatniania Wody Przystaj$ 

 

L.p. Wyszczególnienie 
jedn. 

ilo#* 
Warto#* 

netto miary 

1 
Moduły fotowoltaiczne o parametrach 
zgodnych z PFU 

kpl 1 98 250,00 zł 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 25 000,00 zł 

3 Konstrukcje gruntowe kpl 1 33 000,00 zł 

4 
Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 
zainstalowanych modułów 

kpl 2 23 490,00 zł 

5 
Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, 
DC, okablowanie 

kpl 1 16 500,00 zł 

6 Uziemienie generatora kpl 1 7 000,00 zł 

7 
Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 
instalacji fotowoltaicznej do instalacji 
elektrycznej budynku 

kpl 1 5 000,00 zł 

8 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1 1 875,00 zł 

Ł,czna cena instalacji: 210 115,00 zł 

 
 

Kosztorys inwestorski instalacji PV Stacja Uzdatniania Wody Bór Zajaci$ski 
 
 

L.p. Wyszczególnienie 
jedn. 

ilo#* Warto#* netto 
miary 

1 
Moduły fotowoltaiczne o parametrach 
zgodnych z PFU 

kpl 1 58 950,00 zł 

2 Monta! i transport instalacji kpl 1 15 000,00 zł 

3 Konstrukcje gruntowe kpl 1 20 240,00 zł 

4 
Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do 
zainstalowanych modułów 

kpl 2 17 430,00 zł 

5 
Zabezpieczenie AC i DC, ogranicznik przepi%, 
DC, okablowanie 

kpl 1 11 000,00 zł 

6 Uziemienie generatora kpl 1 5 000,00 zł 

7 
Pozostały osprz%t niezb%dny do podł$czania 
instalacji fotowoltaicznej do instalacji 
elektrycznej budynku 

kpl 1 2 000,00 zł 

8 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1 1 150,00 zł 

Ł,czna cena instalacji: 130 770,00 zł 
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Kosztorys Inwestorski instalacje PV – zestawienie ogólne netto 
 

! ! ! !
 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilo", Cena netto Warto", netto 

1 
Szkoła Podstawowa Przystaj# –instalacja o 
mocy min. 17,0 kWp 

1 90 950,00 zł 90 950,00 zł 

2 
Hala Sportowa –instalacja o mocy min. 17,0 
kWp 

1 93 430,00 zł 93 430,00 zł 

3 
Stacja Uzdatniania Wody Przystaj# 

 instalacja o mocy min. 37,5 kWp 
1 210 115,00 zł 210 115,00 zł 

4 
Stacja Uzdatniania Wody Bór Zajaci#ski 
instalacja o mocy min. 22,5 kWp 

1 130 770,00 zł 130 770,00 zł 

Ł$cznie zł netto 525 265,00 
 
 
 

Kosztorys Inwestorski instalacje PV – zestawienie ogólne brutto 
 

! ! ! ! ! !
 

Lp. Wyszczególnienie Ilo", Cena jedn. netto VAT Warto", brutto 

1 
Zespół Szkół Przystaj# – budynek szkoły 
podstawowej instalacja o mocy min. 17,0 kWp 

1 90 950,00 zł 23% 111 868,50 zł 

2 
Zespół Szkół Przystaj# – budynek gimnazjum 
instalacja o mocy min. 17,0 kWp 

1 93 430,00 zł 23% 114 918,90 zł 

3 
Stacja Uzdatniania Wody Przystaj# 

 instalacja o mocy min. 37,5 kWp 
1 210 115,00 zł 23% 258 441,45 zł 

4 
Stacja Uzdatniania Wody Bór Zajaci#ski instalacja 
o mocy min. 22,5 kWp 

1 130 770,00 zł 23% 160 847,10 zł 

Ł$cznie zł brutto 646 075,95 zł  
 


