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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla zasilania budynku 
administracyjnego Urzędu Gminy w Wierzbicy. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku administracyjnego Urzędu 
Gminy w Wierzbicy. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie:  

 instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,  
 montażu modułów fotowoltaicznych,  
 instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,  
 środków dodatkowej ochrony od porażeń,  
 ochrony przepięciowej.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów lub urządzeń - w przypadku przewidzianym Umową - przez inne materiały lub 
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Wielkości określone w dokumentacji technicznej i w STWiOR są uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera / Kierownika projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiOR. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność przygotowania projektu 
organizacji i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakości robót. W 
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniczności przygotowania tych dokumentów 
Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz otrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

1.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: - utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, -
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 
powstania pożaru. 

1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.5. Ochrona robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego potwierdzonego 
bezusterkowym protokołem odbioru oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu wydania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

1.4.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
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praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664); 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z późniejszymi zmianami); 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów; 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych, 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu za pośrednictwem 
Inspektora nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 
• plan organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• program zapewnienia jakości, o ile będzie wymagany, 
• projekt zamienny w zakresie instalacji fotowoltaicznej. 
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Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację powykonawczą, opracuje 
i uzgodni z OSD Instrukcję Współpracy Eksploatacyjno Ruchowej Urządzeń Wytwórczych oraz 
skompletuje dokumenty techniczne wymagane przy wystąpieniu o koncesję do URE. 

Plan organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizacje robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. Może według potrzeb zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów 
robót. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji prowadzenia robót oraz ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Zgodnie z postanowieniami 
umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone 
urządzenia i materiały budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne 
świadectwa dopuszczające do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakości. 
 
Dokumentacja projektowa zamienna 
W związku ze zmianą częściową lokalizacji paneli/modułów PV, lub zastosowaniem urządzeń, 
materiałów zamiennych, nakazuje się przeprowadzenie wszystkich potrzebnych czynności 
projektowych (projekty zamienne), które niezbędne będą do posadowienia części instalacji PV 
w innym miejscu, zmiany zastosowany urządzeń, materiałów, oraz dostosowania parametrów 
tych urządzeń, materiałów. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich 
uzgodnień, analiz oraz zmiany dokumentacji potrzebnej do wykonania gotowej elektrowni 
słonecznej. 
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Dokumentacja przyłączeniowa 
Opracowanie dokumentacji przyłączeniowej do OSD leży po stronie Wykonawcy i do jego 
zadań należy uzgodnienie odbioru przyłącza przez OSD na podstawie wydanych warunków i 
uzgodnień, a w razie potrzeby wykonanie stosownego projektu warsztatowego. Obowiązkiem 
Wykonawcy zgodnie z Umową jest wcześniejsze uzyskanie stosownych warunków i uzgodnień 
we właściwym miejscowo zakładzie energetycznym. 
 
Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Inwestor przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej składającej się z części 
opisowej i graficznej. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wskazanych wyżej korekt 
łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej zamiennej. 
Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentację powykonawczą całości robót. 
Dokumentacja będzie zawierać w szczególności: 
- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 
- protokoły, badań i pomiarów w 2 egzemplarzach, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egzemplarzach papierowych i wersji 
elektronicznej, 
- raport z wykonanych kontroli jakościowych w 2 egzemplarzach, 
- dokumentację z przeprowadzonego rozruchu technologicznego 2 egzemplarzach, 
- instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji w 2 egzemplarzach. 
 
1.6. Nazwy i kody 
 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (Kod CPV 
453110000),  
SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE (Kod CPV 09331200-0),  
KONSTRUKCJE GOTOWE (Kod CPV 45223810-7). 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i 
urządzeń pod warunkiem, że: 

• ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub 
lepsze od parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 

• geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie 
architektoniczno-konstrukcyjne, 
nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 

• nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany 
projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem 
uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta, 
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Wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie 
parametrów na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia 
(np. rozkładu natężenia i luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcyjnej itp.) dla 
proponowanych produktów, 
Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego oraz Projektanta na zastosowanie 
proponowanych rozwiązań. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również w razie konieczności 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
specyfikacji technicznej ST; 
- są właściwie oznakowane i opakowane; 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 
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jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.  

2.3. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. 

 
 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  

2.4. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

2.5. Instalacja fotowoltaiczna 

2.5.1. Ogniwa fotowoltaiczne 

Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach polikrystalicznych. 
Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm, a pojedyncze 
cele znajdują się pomiędzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i 
folia elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej  ścianie są razem laminowane, co gwarantuje 
ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 
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Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać wszelkie wymogi związane z ich certyfikacją i gwarancją, 
oraz muszą posiadać następujące parametry: 

Dane techniczne: Parametr Jednostka/Wartość 

Moc nominalna modułu PV (ogniwa 
polikrystaliczne krzemowe o barwie 
ciemnogranatowej, niebieskiej) 

Pmaks. min. 250 Wp 

Waga modułu PV Maks. 19,4 kg 

Efektywność modułu PV Min. 15,3 % 

Puszka przyłączeniowa (klasa zabezpieczenia) Min. IP65 

Dioda bocznikująca Min. 3 diody 

Maksymalne obciążenie statyczne, przód 
(nacisk ciśnienie np. śnieg i wiatr) 

Min. 5400Pa 

Maksymalne obciążenie statyczne, tył (rwanie 
np. wiatr) 

Min. 2400Pa 

Bezpieczeństwo użytkowe Klasa A/Klasa ochrony II 

Maksymalne napięcie pracy VDC 1000V 

Przedział temperatur -40°C...+85°C 

Odporność na prąd wsteczny Min. 15 A 

Przewody odprowadzające wygenerowany 
prąd 

Min. 2xø4mm², biegun dodatni i 
ujemny, długość min. 2x1m 

Szkło front 

Wysokoprzezroczyste szkło solarne, 
temprowane, hartowane o grubości 

min 3,2 mm, z powłoką 
antyrefleksyjną 

Laminat ogniw (materiał) Polietylen-co-octan winylu (EVA) 

Rama Eloksalowany stop aluminiowy, 
srebrna, eloksalacja przezroczysta, 

sklejenie ramy sylikonem 
Odporność na gradobicie Wielkość kuli o średnicy min. 25 mm 

z prędkością min. 23 m/s 
potwierdzone przez niezależny od 
producenta laboratorium badawcze 
(zgodnie z wytycznymi IEC61215) 

Gwarancja produktowa Min. 10 lat 
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Gwarancja na wady ukryte wydajności/ 
osiągów ogniw 

po 12 latach – Min. 90% mocy 
nominalnej, 
po 25 latach – Min. 80% mocy 
nominalnej. 

 
W projekcie przewidziano 159 szt. modułów polikrystalicznych o łącznej mocy 39,75 kWp. 
Moduły fotowoltaiczne zostaną rozmieszczone na dachu budynku administracyjnego Urzędu 
Gminy w Wierzbicy. 

 
 

 
IEC 61215 (PN-EN 61215:2005), IEC 61730 (PN-EN 61730 - 1:2007)  
Produkowane w zakładach certyfikowanych wg ISO 9001 i 14001 
Znak CE zgodnie z obowiązującymi dyrektywami WE. 
 

2.5.2. Przemiennik częstotliwości 

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości  (inwerter) 
przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny ‐ z możliwie wysoką wydajnością. 
Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji 
dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i 
nasłonecznienia. Przemiennik  częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która odpowiada 
za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii 
sieci lub pracach przy niej.  
Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i elektronikę przed 
szkodliwym przepięciem.  
 
Jako przemiennik częstotliwości przewidziano 2 inwertery AC/DC o mocy 20 kW i 17 kW, 
posiadające następujące parametry: 
 
 

Dane techniczne Inwerter 20 kW 

Wejście DC 

Maks. moc DC (przy cos 9=1) np. 20 440 W 

Maks. napięcie wejściowe 1000 V 

Zakres napięcia MPP/ znamionowe napięcie wejściowe 320V-800V/580V 

Minimalne/początkowe napięcie wejściowe 150 V/188V 

Maks. prąd wejściowy na wejściu A/B 33 A /33 A 

Liczba niezależnych wejść MPP/ ciąg ogniw 
fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP 

2/A:3,B:3 

Certyfikaty i pozwolenia: 
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Wyjście AC 

Moc znamionowa (przy 230V,50Hz) 20 000 W 

Maks. moc pozorna AC  20 000 VA 

Napięcie znamieniowe AC 
3/N/PE:220/380V 
3/N/PE:230/400V 

Napięcie znamieniowe AC 3/N/PE:240/415V 

Zakres napięcia znamionowego AC           180V-280V 

Częstotliwość napięcia w sieci AC/ zakres częstotliwości 
50Hz/60Hz. -

5Hz..+5Hz 

Maks. prąd wyjściowy 
         36,2A/36,2A 

        29A/29 A 

Współczynnik mocy przy mocy znamionowej                     1 

Liczba faz zasilających/ podłączonych                  3/3 

Sprawność 
                                                           

98,4% 

Maks. Sprawność/ sprawność Europejska 98,0% 

Zabezpieczenia 

Bezpiecznik na wejściu tak 

Rozłącznik DC Zintegrowany 

Wykrywanie przebicia/monitorowanie sieci tak/tak 

Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC/ 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe AC 

tak/tak 

Klasa ochronności (wg IEC 62103) /kategoria przepięciowa 
(wg IEC 606641-1) 

I/III 

Dane ogólne 

Możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków tak 

Zakres temperatur pracy -25C ... +60C 

Typowy poziom emisji hałasu 51 dB(A) 

Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) 1W 

Topologia/rodzaj chłodzenia 
Beztransformatorowy/ 

OptiCool 
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Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721 -3-4) 4K4H 

Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100% 

Wyposażenie 

Przyłącze DC/ przyłącze AC 
np. SUNCLIX/zacisk 

sprężynowy 

Wyświetlacz Graficzny LCD 

Złącza/interfejsy: np. RS485, Bluetooth, Webconnect 
/Speedwire 

tak 

Gwarancja  5 lat 

 
 
 
 

Dane techniczne Inwerter 17 kW 

Wejście DC 

Maks. moc DC (przy cos 9=1) np. 17 150 W 

Maks. napięcie wejściowe 1000 V 

Zakres napięcia MPP/ znamionowe napięcie wejściowe 320V-800V/580V 

Minimalne/początkowe napięcie wejściowe 150V/188V 

Maks. prąd wejściowy na wejściu A/B 33 A /33 A 

Liczba niezależnych wejść MPP/ ciąg ogniw 
fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP 

2/A:3,B:3 

Wyjście AC 

Moc znamionowa (przy 230V,50Hz) 17 000 W 

Maks. moc pozorna AC  17 000 VA 

Napięcie znamieniowe AC 
3/N/PE:220/380V 
3/N/PE:230/400V 

Napięcie znamieniowe AC 3/N/PE:240/415V 

Zakres napięcia znamionowego AC           180V-280V 
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Częstotliwość napięcia w sieci AC/ zakres częstotliwości 
 50Hz/60Hz. -

5Hz..+5Hz 

Maks. prąd wyjściowy 
         36,2A/36,2A 

29A/29 A 

Współczynnik mocy przy mocy znamionowej                     1 

Liczba faz zasilających/ podłączonych               3/3 

Sprawność 
                                                           

98,4% 

Maks. Sprawność/ sprawność Europejska 98,0% 

Zabezpieczenia 

Bezpiecznik na wejściu tak 

Rozłącznik DC Zintegrowany 

Wykrywanie przebicia/monitorowanie sieci tak/tak 

Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC/ 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe AC 

tak/tak 

Klasa ochronności (wg IEC 62103) /kategoria przepięciowa 
(wg IEC 606641-1) 

I/III 

Dane ogólne 

Możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków tak 

Zakres temperatur pracy -25C ... +60C 

Typowy poziom emisji hałasu 51 dB(A) 

Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) 1W 

Topologia/rodzaj chłodzenia 
Beztransformatorowy/ 

OptiCool 

Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721 -3-4) 4K4H 

Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100% 

Wyposażenie 

Przyłącze DC/ przyłącze AC 
np. SUNCLIX/zacisk 

sprężynowy 

Wyświetlacz Graficzny LCD 
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Złącza/interfejsy: np. RS485, Bluetooth, Webconnect 
/Speedwire 

tak 

Gwarancja  5 lat 

 
CE, IEC 61727, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, C10/C11, PN-EN 
50438:2010P, PN-EN 61000-3-2:2007P, PN-EN 61000-3-3:2011P. 
 
 
2.5.3. System monitoringu - zarządzania instalacją fotowoltaiczną i wizualizacji pracy 
elektrowni PV 
 

System monitoringu tworzą urządzenia pozwalające na zdalne monitorowanie pracy elektrowni 
fotowoltaicznej.  
Elementy instalacji połączyć między sobą zgodnie w zaleceniami producenta systemu i 
wytycznymi projektowymi. Każdy inwerter należy połączyć z centralną jednostką sterującą 
przewodami sygnałowymi. W wizualizacji muszą być widoczne parametry związane z 
wskaźnikami jakości zasilania (napięcie, prąd, THDu lub THDI) oraz parametry związane z 
chwilową produkcją mocy a także ilości wyprodukowanej energii w czasie dnia, miesiąca lub 
roku. 

Należy wykonać wizualizację on-line uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej 
dostępną w sieci Internet oraz pokazać ilość zaoszczędzonego CO2 w stosunku do metody 
konwencjonalnej produkcji energii (węgiel kamienny). Należy udostępnić monitoring oraz 
sterowanie instalacją fotowoltaiczną Użytkownikowi. Trzon systemu stanowi stacja serwerowa, 
która bezpośrednio komunikuje się ze sterownikami obiektowymi. Jest stacją nadrzędną, 
zbierającą i przetwarzającą dane. 
Zawiera narzędzia do wizualizacji danych procesowych. Sterowniki obiektowe (oraz interfejs) 
stanowią warstwę obiektową, odpowiadają za wymianę informacji o technologicznych 
parametrach instalacji ze stacją nadrzędną. System wyposażono w serwer SQL, który jest 
odpowiedzialny za zbieranie danych i ich przechowywanie w celu ich wykorzystania do celów 
raportowych. 
 
Stacja operatorska/serwer - komputer klasy serwer zawierający specjalistyczne 
oprogramowanie, które umożliwia nadzór i zarządzanie całym systemem. Serwer archiwizujący 
bieżące parametry instalacji w celu ich wykorzystania w raportach, bilansach, trendach. 
Lokalizacja serwera w budynku oczyszczalni ścieków. Sterownik obiektowy - sterownik 
programowalny, do sterowania, kontroli parametrów i stanu pracy instalacji składowych 
systemów, wg normy IEC 61131-3. Inwertery należy wyposażyć w interfejs komunikacyjny 
RS485. Pozwoli to na wymianę informacji pomiędzy specjalistycznymi urządzeniami i 
systemami oraz współpracę w ramach wspólnego dla nich wszystkich systemu zarządzającego. 
Połączenie pomiędzy poszczególnymi inwerterami zrealizować za pomocą magistrali (sieci) 
komunikacyjnej oraz wspólnego protokołu transmisji. Zapewnia to pełną wymienialność 
informacji pomiędzy inwerterami oraz systemem nadzorczym. Centralny system zarządzania i 
nadzoru przez łącza WAN stanowi uniwersalny interfejs do obsługi instalacji. Jest to 

 
Certyfikaty i pozwolenia: 
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podstawowe narzędzie pracy wszystkich osób bezpośrednio odpowiedzialnych za poprawne 
funkcjonowanie sytemu. Poza tym system integrujący realizuje zadania takie jak: 
• transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych, 
• wizualizacja aktualnych parametrów, 
• sygnalizacja sytuacji alarmowych. 
Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet można też monitorować i zarządzać 
obiektami poprzez łącza WAN. Używając standardowego oprogramowania z poziomu centrów 
nadzoru można uzyskać dostęp do instalacji w czasie rzeczywistym, analizując alarmy i dane o 
funkcjonowaniu systemu. System haseł i zabezpieczenia systemowe przy wykorzystaniu 
protokołu TCP/IP gwarantują, że tylko osoby uprawnione, znające hasło będą miały dostęp do 
danej instalacji. System winien realizować rolę edukacyjną zapewniając: 
• Możliwe globalne sterowanie całym systemem fotowoltaicznym. 
• Przejrzyste przedstawienie danych z całej instalacji na ekranie stacji roboczej. 
• Czytelną prezentacja informacji w postaci kolorowej grafiki ekranowej. 
• Jeden interfejs graficzny dla wszystkich aplikacji: alarmy, grafika. 
• Alarmy w postaci dźwięku i wizji tworzą efektywny system realizacji powiadamiania. 
• Szereg wydajnych narzędzi dla komunikacji zdalnej. 
• Komunikacja po Ethernet(TCP/IP). 
• Zdecydowane zmniejszenie ryzyka związanego ze spóźnioną reakcją na zaistniałą sytuację 
alarmową. 
 
Minimalne wymagania serwera: 
• serwer musi mieć możliwość oczekiwania na dane przychodzące za pomocą 
asynchronicznej komunikacji http. Dzięki temu jest możliwość integracji praktycznie z każdym 
urządzeniem do którego znamy protokół komunikacji. 
• serwer umożliwia pokazanie danych dostępnych dla wszystkich użytkowników bez 
konieczności wprowadzania loginu i hasła - dostęp anonimowy, np. prezentacja danych 
reprezentatywnych/promocyjnych na wielu monitorach jednocześnie. 
• Obsługa wielu dostępnych protokołów, tj: BACnet I/P; DNP3 IP/serial; M Bus; Meta Data 
Source; Modbus IP; POP3; SNMP; SQL; OPC DA; IEC101 Serial via RS232; IEC101 Ethernet; 
HT-5B (Thermo-Hygrograph). 
• serwer musi mieć możliwość wykonywania własnych skryptów w momencie nastąpienia 
zmian monitorowanych parametrów. 
• serwer musi mieć możliwość podpięcia streamingu RTSP z kamer IP. 
• serwer ma automatycznie generować raporty z możliwością wysyłania ich na email. 
• serwer ma tworzyć wizualizację z wykorzystaniem wstawek html. 
 
System zarządzania energią musi koordynować dostarczaną energię do sieci energetycznej 
budynku poprzez sterowanie cos^ produkowanej energii oraz możliwość redukcji dostarczanej 
mocy. Lokalne rozdzielnie elektryczne należy połączyć z centralną szafą diagnostyki łączem 
światłowodowym lub miedzianym. Inwertery PV należy wyposażyć w wspólny interfejs do 
komunikacji z systemem zarządzania energią. Urządzenie interfejsu musi dokonywać translacji 
warstwy RS485 na warstwę TCP/IP. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pełną 
specyfikację protokołu warstwy TCP/IP. Interfejs komunikacyjny musi mieć możliwość 
połączenia urządzenia koordynującego współpracę z Systemem zarządzania energią w 
aspekcie jakości, ilości, współczynnika mocy oddawanej do sieci. 
 
Minimalne funkcje, jakie powinien spełniać system: 
1. Wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. 
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2. Komunikacja: 
- możliwość komunikacji z przetwornicą w celu wizualizacji procesu produkcji energii, 
- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniający dostęp przez Internet, 
- monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją, 
- możliwość stałej regulacji mocy biernej na inwerterach, 
- monitoring falowników. 
3. Wizualizacja: 
Wyświetlanie następujących parametrów: 
- aktualna produkcja energii elektrycznej, 
- ilość wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesiącu, w 
dniu, wykres wartości chwilowych), 
- ilość zaoszczędzonych zł., 
- poziom zaoszczędzonej emisji CO2, 
- monitoring parametrów wskaźników jakości zasilania, 
- możliwość generowania raportów. 

Po uruchomieniu systemu należy przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi instalacji 
fotowoltaicznej. 
 
2.5.5. Sprzęt do innych instalacji 
 
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

- elektrycznej, 
- teletechnicznej. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SSTWiOR, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- są w wykonaniu odpowiednim do warunków występujących w miejscu instalacji wyrobu, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i 
urządzeń pod warunkiem, że: 

- ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od 
parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 

- geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie 
architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 

- nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany projektu 
jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu 
założonego przez Zamawiającego i Projektanta, 
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Wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie 
parametrów na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. 
rozkładu natężenia i luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcyjnej itp.) dla 
proponowanych produktów, 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego oraz Projektanta na zastosowanie 
proponowanych rozwiązań. 
 
2.5.6. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.  
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.6. Konstrukcja nośna – założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji budynku 
 
Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wierzbicy, jest budynkiem trójkondygnacyjnym 
podpiwniczonym, zbudowanym ze ścian murowanych w technologii tradycyjnej, składającym 
się z części użytkowo - socjalnej. Bryła budynku posiada hol wejściowy oraz klatki schodowe 
pomiędzy kondygnacjami. 
Obiekt jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, przykryty stropodachem 
prefabrykowanym. 
 
Instalacja fotowoltaiczna zostanie ulokowana na stropodachu budynku, dla którego zostały 
wykonane obliczenia statyczne jego nośności, z wykorzystaniem mocowań i konstrukcji 
systemowych.  
 
2.7. Pokrycie dachu 
 
Pokrycie istniejące stropodachu wykonane z papy.   
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt 
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będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:  
- samochód dostawczy do 0,9 t,  
- samochód skrzyniowy 5 t,  
- żuraw samochodowy 5 t,  
- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 
fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SSTWiOR, oraz poleceniami 
Inżyniera nadzoru. 
 
5.2. Okablowanie i rozdzielnia 
 
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odporny na promienie 
UV oraz wysoką temperaturę. Przekrój kabla – 6mm². Trasy kablowe na dachu prowadzić w 
korytach. Trasy kablowe wewnątrz budynku prowadzić w rurkach osłonowych. 
Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do 
stosowania w systemach fotowoltaicznych. 
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 
Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 
- temperatura pracy od -40°C do+120°C, 
- odporność na promieniowanie UV i ozon, 
- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). 
Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie 
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej 
zamykanej na zamek patentowy. 
Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią 
przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. 
Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych 
montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie  
- osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i 
AC stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z 
drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.  
 
5.3. Instalacja fotowoltaiczna 
 
5.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne 
 
Moduły PV montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 
instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z 
dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Połączenia elektryczne wykonać 
przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. 
Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. 
 
Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów PV, aby nie 
uległa porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, 
folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i położenie paneli 
powinno być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na 
której będzie znajdowała się farma fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą 
być starsze niż jeden rok od daty wyprodukowania i posiadać indywidualne oznakowanie 
pozwalające na identyfikację (nr seryjny). 
 
5.3.2. Przemiennik częstotliwości  
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Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według 
instrukcji producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej 
instalacji PV. Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach 
połączonych mechanicznie w miejscu wskazanym w projekcie, w ten sposób, aby chronić je 
przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. 
Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego statusu instalacji 
fotowoltaicznej. Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze 
schematem dokumentacji projektowej.  
 
5.3.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń 
 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 
- zachowanie odległości izolacyjnych, 
- izolacja robocza, 
- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 
 
5.3.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na 
parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki. 
 
5.3.5. Instalacja odgromowa (system LPS) 
 
Montaż instalacji odgromowej. 
 
Instalacja piorunochronna składa się z następujących elementów: 
- zwodów pionowych w postaci iglic rozmieszczonych na dachu płaskim zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w projekcie, 
- połączenia uziemienia z masztami, oraz konstrukcją wykonać za pomocą równoważnego 
przekroju jak uziemienie, 
- złącza kontrolne będą znajdowały się w miejscach połączeń masztów z bednarką 
ocynkowaną. Natomiast w przypadku konstrukcji, przyłączenia wykonać w miejscach do tego 
przeznaczonych. 
Bednarkę w miejscach przyłączenia z konstrukcją kształtujemy w „zetkę" w celu przykręcenia 
uziemienia do konstrukcji. 
Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji uziemienia oraz 
pomiarów rezystancji skuteczności połączeń. Protokoły i metrykę urządzenia dołączyć do 
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teczki odbiorowej. Całość robót powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
5.4. Konstrukcja wsporcza, montażowa  
 
Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu 
montażowego dla dachów płaskich. Dopuszcza się następujący sposób mocowania 
konstrukcji np. metodą wkręcania do elementów konstrukcyjnych dachu, po przeprowadzeniu 
niezbędnych obliczeń i uzyskaniu zgody Projektanta. W tym przypadku przyjęto system 
montażowy bez stosowania balastu. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana 
tak, aby zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyzną. Sama konstrukcja 
wsporcza powinna posiadać cechy określone w dokumentacji projektowej.  
 
5.5. Pokrycie dachu 
 
Przewiduje się możliwość miejscowej naprawy pokrycia dachu konieczne przy montażu 
konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych. Należy uzupełnić ewentualne ubytki oraz 
oczyścić powierzchnię stropodachu. 
Styki systemu montażowego z dachem należy odpowiednio uszczelnić, stosując do tego np. 
masę asfaltowo-kauczukową z wykończeniem obróbką blacharską. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  
- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  
- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych 
 
Wszystkie prace wykonać zgodnie:  
- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 
z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  
- z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99,  
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na napięciu 
do 1,0kV i powyżej 1kV,  
- wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem,  
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- wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze,  
- wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 
demontażu,  
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń.  
 
Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 
lekarskie. 
 
Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji  
 
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy:  
- Porażenie prądem elektrycznym,   
- Upadek z wysokości powyżej 5 m.   
 
Sposób prowadzenia instruktażu BHP 
 
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu 
materiału na budowę.   
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa 
 
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej.  
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej. 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m; 
- dla kabli i przewodów: m; 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.; 
- dla modułów PV: szt., kpl.; 
- dla inwerterów: szt., kpl. 
 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie 
przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) 
mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
 
8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
 
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.  
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 
nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem,  że odbyła przeszkolenie 
BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych.  
 
Zakres badań odbiorczych obejmuje:  
- oględziny instalacji elektrycznych,  
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  
- próby rozruchowe.  
 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 
komisji w trakcie odbioru.  
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym,  że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły.  
 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego.  
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:  
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  
- nazwę i adres obiektu,  
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  
- datę wykonania badań odbiorczych,  
- ocenę wyników badań odbiorczych,  
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,  
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.  
 
8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych 
 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
- spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  
- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania.  
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Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  
- wykonania połączeń obwodów,  
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub  innych informacji na oznaczenie 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji.  
 
8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji 
 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:  
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego,  
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,  
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania,  
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych.  
 
8.1.4. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem oraz ich 
zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić pomiarami 
powykonawczymi. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47.  
 
8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
 
Należy sprawdzić, czy:  
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,   
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy,  
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur,  
- sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-
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4-482.  
 
8.1.6. Połączenia przewodów 
 
Należy sprawdzić, czy:  
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,  
- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,  
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  
 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291  
 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw 
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę. Różnice w ilości robót 
zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilościach robót nie są podstawą zmiany 
ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu składników 
cenotwórczych poszczególnych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
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18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 

kV. 
31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1 kV. 
32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

 
 
10.2. Ustawy 
 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

 
10.3. Rozporządzenia 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  

 


