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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta 
ul. Strażacka 1 

66-330 Pszczew 

woj. lubuskie 

E-mail: biuro@lgrow.pl 

 

 

 

 

Program  funkcjonalno-użytkowy 

„BUDOWA  ZESTAWÓW  FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE  
Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej ” 

 

                                        

Adres  obiektów:  

Instalacje  fotowoltaiczne na dachach budynków mieszkalnych  i  gospodarczych  użytkowników 

prywatnych – mieszkańców gmin Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń. 

Dane adresowe przekazane w dniu 1/05/2019 r.  
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1. Dane  ogólne 

 

  1.. Kody robót wg wspólnego słownika zamówień publicznych –CPN 

 

•  71220000-0       usługi projektowania  architektonicznego 

•  45000000-7       roboty budowlane 

•  09300000-2       energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

•  71313450-4       monitoring ekologiczny obiektu budowlanego 

 

2. Szacowana liczba zestawów wraz z ich mocą: 

 

� O mocy do ok 2 KW – 100 szt. 

� O mocy ok. 3 KW – 250 szt. 

� O mocy ok. 4 KW – 250 szt. 

� O mocy ok. 5 KW – 200 szt. 

� O mocy ok. 6 KW – 100 szt. 

� O mocy 6 KW i większych – 100 szt. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  1/06/2019 – 31/10/2019 r. 

 

4. Warunki płatności:  

 

Płatności częściowe za każdy wykonany zestaw, do 14 dni od podpisania protokołu odbioru robot. 

 

  2. Część opisowa 

 

    2.1. Podstawa opracowania   

            Niniejszy  program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony na zlecenie Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Rybacka Obra – Warta na potrzeby wstępnej wyceny wartości zamówienia. 

 

   2.2.  Opis przedmiotu  zamówienia 

            Przedmiot zamówienia  obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i zainstalowanie systemów  

            opartych  o  panele  fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną wraz z niezbędnym     

            oprzyrządowaniem  i okablowaniem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na  

            monitorowanie  uzysku  instalacji. Planowana  inwestycja  służyć będzie produkcji energii  

            elektrycznej, która  zostanie  wykorzystana na potrzeby  mieszkańców 5 gmin Nadobrzańskiego    

            Klastra Energii Odnawialnej, skutkujące obniżeniem kosztów  związanych z opłatami na zakup energii   

            elektrycznej, oraz uzyskania efektu ekologicznego  w postaci redukcji emisji do atmosfery  dwutlenku  

            węgla i innych szkodliwych  gazów. 

            Program zawiera informacje niezbędne  dla opracowania  założeń, dokumentacji projektowej 

            I przeprowadzenia  realizacji przedsięwzięcia.  
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            Przedstawiony  program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikiem  stanowi podstawę do 

            sporządzenia  kalkulacji na kompleksową realizację  zadania obejmującego  wykonanie 

            dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi  wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym 

            zgłoszenia  przyłączenia  mikroinstalacji  prosumenckiej do sieci  energetycznej operatora, 

            wszelkich  prac   budowlano-montażowych,  przeprowadzenia szkolenia właścicieli obiektów. 

            Wstępna wycena  powinna obejmować  komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia 

            przedsięwzięcia, łącznie  ze skutecznym przeprowadzeniem formalności związanych ze zgło- 

             szeniem  przyłączenia  instalacji do  sieci operatora  energetycznego, aż do przekazania jej 

             Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie  ujmie  także te prace dodatkowe i elementy 

             instalacji, które nie  zostały wyszczególnione, lecz  są  ważne  bądź  niezbędne dla poprawnego 

             funkcjonowania  i stabilności działania oraz wymaganych prac konserwacyjnyc h , jak również 

             dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania   mikroinstalacji   

             fotowoltaicznych.       

 

 

 

 2.3.  Zakres  zamówienia 

 

             Projekt musi uwzględniać  wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  

             dnia  2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy  dokumentacji projektowej,  

              specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót oraz  programu FPU.(Dz.U. z 2004r 

Nr 202 poz.2072). 

W  zakres dokumentacji projektowej wchodzi: 

  -wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz – dachu budynku, instalacji elektrycznej; 

  -sprawdzenie pod względem wytrzymałościowym możliwość montażu modułów na  dachach 

  -wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich wymaganych branż i dla  każdego 

    budynku  -  2 egz.  w wersji papierowej i na płycie CD zawierającej: 

• Część opisową; 

• Obliczenia techniczne; 

• Dobór  zabezpieczeń 

• Dobór kabli  

• Rzuty rysunki; 

• Wymagane prawem oświadczenia ,uzgodnienia i inne dokumenty dla uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie; 

• Karty katalogowe; 

• Opracowanie informacji  o planie BIOZ; 

• Opracowanie instrukcji obsługi elektrowni fotowoltaicznych  i przeszkolenie  

jej przyszłych użytkowników; 

-wykonanie  kosztorysu  inwestorskiego  z przedmiarem  robót  zgodnie z RMI z   

  18.05.2014r. 2 egz w wersji papierowej i na płycie CD 

-specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót  budowlanych  

 W zakres realizacji  wchodzi: 

• Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów 
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I specyfikacji technicznych; 

• Wykonanie  zakresu  robót niezbędnego do  wykonania i odbioru  robót 

      montażowych   oraz przeprowadzenia  rozruchu technologicznego 

      kompletnych  instalacji 

• Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przyłączenie 

      elektrowni  fotowoltaicznych  do sieci elektroenergetycznych   

 

 2.4. Lokalizacja obiektów budowlanych 

 

Projekt realizowany będzie  na   obszarze  gmin lubuskich Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel    i 

wielkopolskiego Zbąszynia. 

  Instalacje zostaną zamontowane na dachu budynków mieszkalnych  lub gospodarczych. 

  Do programu zakwalifikowano budynki  o dobrym stanie technicznym konstrukcji dachu 

  oraz spełniające  wymagania pod  kątem  montażu paneli fotowoltaicznych. Budynki są 

  uzbrojone w  przyłącza  jedno lub trójfazowe. 

  Szczegółowa  lokalizacja  poszczególnych  obiektów  przedstawiona zastała w  załączniku.        

 

3. Zakres robót budowlanych niezbędnych do realizacji  instalacji 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

 

           Przed  złożeniem  oferty  zaleca się  zapoznanie  z  terenem budowy   i jego  otoczenia w  

           celu  właściwego oszacowania  kosztów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

           ich wykonania  oraz  zgodność z dokumentacją projektową. Zastosowanie do wykonania 

  innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie, dopuszczalne jest pod 

  warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie 

  z Inspektorem Nadzoru, jednostką projektująca i Zamawiającym. 

 

3.2. Przygotowanie terenu budowy 

 

Przewiduje się  że, zamawiający przekaże  Wykonawcy teren budowy, wraz z niezbędnymi 

Informacjami celem prawidłowego przebiegu  inwestycji. 

W ramach przygotowania terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest  ustawić tablice 

Informacyjne i utrzymanie ich  w dobrym stanie, oraz  tymczasowe elementy zabezpieczające  i 

ostrzegawcze o ile będą  wymagane. 

Wykonawca ma obowiązek  zapoznania się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które 

znajdują się na terenie  prowadzonych robót, a których uszkodzenie  może stanowić naruszenie  

interesów osób trzecich. W ramach robót   przygotowawczych  należy wykonać 

instalacje tymczasowe niezbędne  w celu zapewnienia ciągłości  pracy obiektu. Koszty 

wynikające z wyżej wymienionych zabezpieczeń należy doliczyć do swojej ceny ofertowej. 

 

3.3. Budowa elektrowni fotowoltaicznych. 

 

             Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór 
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  Instalacji fotowoltaicznych. 

  Zakres robót obejmuje wykonanie: 

  -instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych; 

  -montażu i połączenia modułów fotowoltaicznych; 

  -połączenia z istniejącą instalacją elektryczną; 

  -ochrony przed  porażeniem prądem  elektrycznym 

  -ochrony przepięciowej i odgromowej 

 

 

 

3.4. Transport materiałów 

 

    Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

    zabezpieczający je  przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. 

    Transport na plac budowy zapewnia Wykonawca na koszt własny. 

 

 

      4.  Odbiory  robót 

 

   -zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania  

     realizowanych   robót; 

   -zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz 

     przyjętych  w nim rozwiązań technicznych   

    -zgłoszenie   do odbioru końcowego robót po ich zakończeniu  dokonać na piśmie; 

    -zamawiający zobowiązuje się zorganizować odbiór końcowy na wykonane roboty 

      po zrealizowaniu  całego  zakresu  umowy. Przy odbiorze  zamawiający dokonuje 

      rozliczenia  ilościowego i jakościowego, podpisania  protokołów odbiorowych, 

      przyjęcia dokumentacji powykonawczej, atesty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły  

      z pomiarów certyfikaty itp.    

 

4.1. Warunki odbioru instalacji elektrycznych 

 

     a) badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

             Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i  

             próbom  w celu sprawdzenia  spełnienia wymogów.  Badania odbiorcze     instalacji 

             elektrycznych mogą wykonać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia  

             kwalifikacyjne. 

             Zakres badań obejmuje: 

                    -oględziny instalacji 

                    -badania(pomiary próby )instalacji elektrycznych 

                    -próby rozruchowe 

   

      b)oględziny instalacji elektrycznych 
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                Oględziny 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 

     

                  Zakres oględzin obejmuje  sprawdzenie prawidłowości: 

                    -wykonania instalacji pod względem estetycznym 

                    -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. 

                    -wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

                      obsługi i  konserwacji    

 

        c)estetyka i jakość wykonanej instalacji 

                      

                    O estetyce     i jakości 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, mocowanie sprzętu z zachowaniem zasad prostoliniowości  

                       mocowania 

                      -właściwe zabezpieczenie   przed korozją elementów urządzeń i instalacji 

                        narażonych na wpływ czynników atmosferycznych 

 

           d) ochrona przed porażeniem  prądem elektrycznym 

 

                     Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony  przed porażeniem 

                     prądem elektrycznym oraz ich zgodność  z normami 

 

            e) ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

 

                       Należy sprawdzić czy: 

                       -instalacja czy urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 

                        materiałów lub podłoży na których są zainstalowane 

                       -urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są  

                        odpowiednio  zabezpieczone  przed jego  negatywnym oddziaływaniem na 

                        otoczenie, dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniom 
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              f) połączenie  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    

     

 

 

 

 

 

 

4.2. Warunki techniczne odbioru prac konstrukcyjnych na dachach budynków 

 

                 a) sprawdzenie  wykonania konstrukcji montażowej modułów fotowoltaicznych 

 

                      Wszelkie prace konstrukcyjne i montażowe wykonywane na dachach budynków 

                      podlegają  odbiorowi pod kątem spełnienia warunków: 

                      -warunki BHP 

                      -przepisów obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych 

                      -wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu,   

                        montażu  i odbiorze   

                       -zastosowanie systemowych rozwiązań materiałowych 

-dokładność osadzenia kotew stalowych    

-stabilność konstrukcji i odporność na parcie wiatru 

-zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją 

-braku zakłóceń w układzie odprowadzenia wód opadowych z dachu 

 -nie ograniczania dostępności do elementów dachu (rynien, kominów itp.) 

 -estetyki wykonania  konstrukcji 

 

b)sprawdzenie stanu technicznego dachu 

 

          Po wykonaniu instalacji należy dokonać oceny stanu technicznego  

          uwzględniającego  w szczególności : 

          -stan konstrukcji i pokrycia  dachu  

          -kompletność i szczelność pokrycia dachu 

          -zmiany w obciążeniu konstrukcji dachowej 

               -stan elementów takich jak rynny, koryta, kominy, wywietrzaki itp. 
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c) odbiór końcowy 

 

   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

   specyfikacją  i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie odbiory, próby, kontrole 

   sprawdzenia, pomiary i badania uwzgledniające wymagania w/w  dokumentów 

   dały wyniki pozytywne. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

   protokoły odbiorów technicznych, kompletną dokumentację  powykonawczą, 

   obejmującą w szczególności projekty, atesty na materiały  , gwarancje, DTR, 

   instrukcje, protokoły pomiarów. 

 

5. Wymagania techniczne dla instalacji 

5.1. Ogólne wymagania techniczne 

 

                Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą: 

                -być fabrycznie nowe 

                -posiadać gwarancję producentów: 

� na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min 10lat 

� na uzysk mocy  w ciągu 12 lat min 90% 

� na uzysk mocy w ciągu 25 lat min 80% 

� gwarancje na pozostałe urządzenia na co najmniej 7 lat od daty 

odbioru końcowego 

� posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata 

� posiadać instrukcję obsługi  i użytkowania w języku polskim 

� wybudowana instalacja nie może ograniczać przyszłej rozbudowy 

elektrowni fotowoltaicznej 

 

5.2. Wymagania techniczne dla instalacji fotowoltaicznych    

a)   moduły fotowoltaiczne        

 

W elektrowni należy zastosować moduły polikrystaliczne, montowane na konstrukcji 

nośnej zgodnie z dokumentacją projektową.  Powierzchnia modułów nie może być  

większa  niż dostępna  powierzchnia  dachu. Kierunek i kąt nachylenia modułów powinien 

być   tak dobrany, aby  umożliwić  optymalną pracę  układu modułów i uzyskanie możliwie 

największej ilości  energii dla danego typu instalacji W dokumentacji należy  przedstawić 

wyliczenia  potwierdzające  osiągniecie wymaganych  wartości uzysków energii   

elektrycznej  w danych lokalizacjach. 

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normą – PN-EN 6125 

„Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu  krystalicznego do zastosowań naziemnych-kwa- 

lifikacja konstrukcji i aprobata  

 

b) Inwerter 

 

     Inwerter powinien umożliwić: 



[Utworzenie sytemu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu 

Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość] 19 marca 2019 

 

LGR Obra - Warta | Program  funkcjonalno-użytkowy 9 

 

           -gromadzenie i lokalną  prezentację danych o ilości energii elektrycznej  

            wytworzonej  w  instalacji 

           -podłączenie modułu komunikacyjnego  do przesyłania danych 

           -kontrolowanie procesu przekazywania energii 

           -archiwizację danych pomiarowych 

 

 

 c) Urządzenie monitorujące  parametry  instalacji PV 

 

     Urządzenie ( np.  SolarLog  GPRS)   powinno  umożliwić: 

      -monitorowanie  całej instalacji PV oraz poziom zużycia energii jednego wybranego  

        urządzenia 

       -umożliwia współpracę  ze wszystkimi rodzajami inwerterów   oferowanych  przez  

         firmy na rynku 

                           -możliwość podłączenia do nieograniczonej liczby przetworników o mocy 1900kWp 

       -łatwa instalacja – wykrywanie falownika  i inwertera  automatyczne 

       -stan instalacji wyświetlany na wyświetlaczu  LCP 

       -automatyczne przeszukiwanie  serwera  DHCP i przypisywanie  do prawidłowego 

          odczytu  IP 

       -mierzenie ilości wykorzystanej w sieci lokalnej  wyprodukowanej energii 

        -zdolność sterowania redukcją mocy czynnej i korygowanie mocy biernej 

         -monitorowanie, zarządzanie zasilaniem, pomiar mocy, 

- zdalne podłączenie do jednostki zarządzającej (TIK) zlokalizowanej w siedzibie Nadobrzańskiego 

Klastra Energii Odnawialnej (ul. Strażacka 1, Pszczew)..  

        

Urządzenia monitorujące wraz z jednostką zarządzającą (system komputerowy wraz z 

oprogramowaniem) utworzą System  Zintegrowanego Zarządzania Wydajnością Instalacji 

Fotowoltaicznych.  

 

c)Wymagania  w zakresie  materiału konstrukcji wsporczych 

 

    W przypadku instalacji montowanych na dachu dopuszczalne jest stosowanie  

    elementów  wykonanych jedynie z aluminium  i ze stali nierdzewnej (materiały odporne 

    na korozję). 

 

       6. Przepisy związane 

 

• PN87/E/90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia 

do układania  na stałe 

• Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłej 

• PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia 

do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izoalcji  polwinitowej 
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• PN-ICE 60364 – Norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych 

• PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzenia  pomontażowych 

badań  odbiorczych 

• PN-IEC 61024 – Norma wieloarkuszowa . Ochrona odgromowa obiektów 

Budowlanych 

• PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa - Część 1 – Zasady ogólne 

• PN-EN 62305-2:2008.  Ochrona odgromowa –Część 2 : Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN 62305-4:2009. Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenie fizyczne 

obiektów i zagrożenia życia 

• PN-EN 62305-4:2009. Ochrona odgromowa – Część 4:Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu  i   formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 7.04.2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich 

usytuowanie 

• Rozporządzenie  Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

I instalacjach energetycznych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

Tom V. Instalacje elektryczne 

• Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót  ITB część D:Roboty 

Instalacyjne 

• Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

Tom III. Konstrukcje stalowe 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 

I odbioru 

• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

Konstrukcyjnych 

• Warunki techniczne dostawy 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Kamil Sieratowski – k.sieratowski@lgrow.pl 

 


