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S – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w

Gminie Kijewo Królewskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Przedmiotowy zakres robót obejmuje:


wykonanie robót ziemnych związanych z kopaniem rowów pod kable energetyczne,
wykonanie zasypek pod kable energetyczne, zasypanie i zagęszczenie rowów pod kable
energetyczne, wykonanie podsypek piaskowych;



roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem fundamentowania, montażem konstrukcji
wsporczych

pod

panele

fotowoltaiczne,

odbudowy

rozebranych

nawierzchni

betonowych;


roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, montaż i układanie kabli
energetycznych, montaż zabezpieczeń, wykonanie uziomów otokowych, montaż
instalacji odgromowej;



roboty instalacyjne w zakresie montażu i podłączeniu modułów fotowoltaicznych,
montażu i podłączenie falowników/inwerterów;


1.3.1.

wykonanie pomiarów i sprawdzeń,

Wymagania

ogólne

należy

rozumieć

i

stosować

w

powiązaniu

z

niżej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:


S – 00.00.01 Roboty ziemne.



S – 00.00.02 Roboty konstrukcyjne.



S – 00.00.03 Roboty instalacyjne elektryczne.



S – 00.00.04 Roboty instalacyjne modułów fotowoltaicznych.

1.4. Określenia podstawowe


Inżynier budowy – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

-3-

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych



Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Dokumentacja projektowa – należy rozumieć opis oraz szkice i rysunki z wytycznymi
niezbędnymi

do

wykonania

przedmiotu

zamówienia,

projekt

budowlany,

niniejsza

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).


Dokumentacja budowy – należy rozumieć wszystkie dokumenty powstałe przed
rozpoczęciem oraz w trakcie wykonywania robót, które będą związane z prowadzoną
inwestycją dokumentacja projektowa, dziennik robót, dokumenty badań i oznaczeń
laboratoryjnych, atestów jakościowych wbudowanych elementów, dokumenty pomiarów,
protokoły odbiorów robót, protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie.



Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera budowy.



Polecenie Inżyniera budowy – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera
budowy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.



Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.5. Obowiązki Inwestora


Ustanowić Inspektora Nadzoru i/lub Inżyniera budowy.



Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaże wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
technicznej.



Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości wraz z wskazaniem
dostępu do drogi publicznej, miejsca składowania materiałów, miejsce na ustawienie zaplecza
budowy.



Dokonać odbioru wcześniej zgłoszonych robót w terminach zgodnych z umową, po
wcześniejszym zatwierdzeniu przez Inżyniera budowy.

1.6. Obowiązki Wykonawcy


Ustanowić kierownika budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy oświadczenia kierownika
budowy

o

przejęciu

obowiązków

i

wykonaniu

planu

BIOZ.

Opracowanie

planu

zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie
trwania budowy.


Przejąć plac budowy, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami prawa budowlanego
oraz planu tymczasowej organizacji ruchu. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z
Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, oraz
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za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac od momentu przejęcia placu
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.


Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów
odniesienia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.



Wykonanie niwelacji terenu - stan istniejący do odtworzenia.



Informować Inżyniera budowy o gotowości do odbioru robót zanikających.



Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na
zabezpieczeniach przed:
A)

zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności:
paliwem, olejem, chemikaliami,



B)

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,

C)

możliwością powstania pożaru,

D)

niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.



Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).



Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej
będących skutkiem prowadzonych robót.



W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową
lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać
roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.



Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnosanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.7. Materiały i sprzęt


Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i obowiązującymi normami oraz odpowiadać wyszczególnionym parametrom technicznym,
posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do użycia. Przed
wbudowaniem Wykonawca przekazuje karty materiałowe w celu zatwierdzenia i pisemnej
akceptacji Inżyniera budowy, karty materiałowe należy przekazać w 2 egzemplarzach.
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Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i
przydatność do robót.



Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.



Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga
akceptacji Inwestora.

1.8. Transport
Środków transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do
przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.
1.9. Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
dokumentacją projektową, wytycznymi i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość
wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót
budowlanych).
1.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć
następujące dokumenty budowy:


dziennik budowy lub dziennik robót,



dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,



atestów jakościowych lub certyfikatów wbudowanych i zastosowanych elementów i
podzespołów,



dokumenty pomiarów cech fizycznych,



protokołów odbiorów robót,
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach,

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik robót powinien być prowadzony ściśle wg
wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku robót oprócz Kierownika i Inżynierowi budowy
przysługuje także:


przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
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osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.

1.11. Kontrola jakości robót
Za

jakość

wykonywanych

robót

oraz

zastosowanych

elementów

i

materiałów

-

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy
jest opracowanie planu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką
budowlaną.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:


wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,



przestrzegać

warunków

transportu

i

przechowywania

materiałów

dla

zachowania

odpowiedniej ich jakości,


określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,



prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,



wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
1.12. Obmiar robót
Zamawiający dokonuje obmiaru robót z celu kontroli realizacji zakresu robót w ilości zgodnej z tą
podaną w przedmiarze robót.
Wykonawca z uwagi, że inwestycja rozliczana jest na zasadzie ceny ryczałtowej przeprowadza
obmiary wyłącznie dla potrzeb własnych.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje się na tych samych zasadach i w tych samych jednostkach jakie
stosowano przy wykonaniu przedmiaru robót.
1.13. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości
technicznej.


Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie
realizacji zanikają.

-7-

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych



Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.



Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.



Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.13.1 Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące
dokumenty:


dokumentację techniczna z naniesionymi i zatwierdzonymi zmianami,



wypełniony dziennik budowy,



oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją
i warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę oraz o uporządkowaniu terenu
i nieruchomości sąsiednich,



inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,



certyfikaty, atesty wbudowanych materiałów a w szczególności potwierdzające
parametry wymagane w dokumentacji projektowej,



protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,



inne

dokumenty

wymagane

na

podstawie

przepisów

odrębnych

–

projekt

powykonawczy wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą p.poż. i zawiadomieniem organów
Państwowej Straży Pożarnej; - dokumenty niezbędne do przyłączenia instalacji do sieci
zgodne z wytycznymi właściwego Zakładu Energetycznego.
1.13.2. Tok postępowania przy odbiorze
Roboty zanikające i odbiory częściowe Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku robót,
w przypadku gotowości do odbioru robót zanikających Wykonawca ma obowiązek oprócz zapisu
w dzienniku robót powiadomić telefonicznie o tym fakcie Inżyniera budowy. Roboty do odbioru
końcowego zgłasza Zamawiającemu na piśmie w terminie przewidzianym w umowie oraz dokonuje
wpisu w dzienniku robót.
Roboty zanikające i odbiory częściowe odbiera Inżynier budowy na podstawie zapisów w dzienniku,
sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacją projektową, jakości wykonania robót, użytych
materiałów.
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W przypadku nie powiadomienia na czas Inżyniera budowy o odbiorze robót zanikających, Inżynier
budowy może żądać o ile to możliwe ponownego odsłonięcia przedmiotu odbioru lub dokonać
pomiarów specjalistycznych w celu oceny robót zanikających, koszt realizacji powyższych czynności
ponosi Wykonawca.
Roboty zanikające Inżynier budowy ma obowiązek odebrać z ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia
powiadomienia telefonicznego, po tym okresie roboty uważa sięga za odebrane, a Wykonawcza może
dokonać zakrycia robót i kontynuować dalsze prace.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Zgłoszenie gotowości robót do
odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie. Ilość i jakość zakończonych robót
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi
wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje
się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
- to roboty te wyłącza z odbioru.
1.14. Przeglądy gwarancyjne
Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do wykonania raz w roku przeglądów gwarancyjnych
zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia oraz wymaganiami zawartymi w przedmiotowej
specyfikacji.
W zakres przeglądu wchodzi:


sprawdzenie czystości powierzchni paneli, w przypadku zabrudzenie należy dokonać
czyszczenia zgodnie z wytycznymi producenta;



wykonanie ogólnej kontroli elektrowni, w szczególności stanu modułów PV, konstrukcji,
połączeń i mocować oraz inwertera;



analiza pracy inwertera jego stanu technicznego i odczyt błędów;



sprawdzenie zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji;



sprawdzenie przewodów AC i DC w zakresie połączeń i stanu izolacji;



sprawdzenie zabezpieczeń AC i DC;



wykonanie badania kamerą termowizyjną modułów PV w celu poszukiwania uszkodzeń,
badanie to należy wykonać co 24 miesiące;



wykonanie pomiarów elektrycznych po pięciu latach od odbioru a jeśli okres gwarancji jest
krótszy na koniec okresu gwarancyjnego.
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Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie spisany odrębny protokół. Przeglądy muszą być
dokonywane w obecności zarządczy obiektu lub osoby upoważnionej, co musi być potwierdzone w
protokole. Protokół z przeglądu serwisowego musi być sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron, tj. 1 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla wykonawcy.
1.15. Przepisy powiązane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. 2020r., poz. 1333 tj.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 17 lipca 2002r., poz.953).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U 2014r., poz. 1278).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z
późniejszymi zmianami).
8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1907 r., nr 54, poz. 348 z
późn. zm.)
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1968) Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót – ITB.
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S – 00.00.01 ROBOTY ZIEMNE
2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V
kategorii i ich zasypania – CPV:


45.11.12.00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

dla zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie

Kijewo Królewskie. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.
2.2. Zakres robót
Zakres robót obejmuje obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. III) i ich
zasypanie:
A) kopaniem rowów pod kable energetyczne;
B) wykonanie zasypek pod kable energetyczne;
C) zasypanie i zagęszczenie rowów pod kable energetyczne,
D) wykonanie podsypek w celu odbudowy zniszczonych nawierzchni betonowych.
2.3. Materiały
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania
określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu, cement, podsypka żwirowo-piaskowa frakcji 0/2mm.
2.4. Sprzęt
łopaty, kilofy, taczki, ubijarka.
2.5. Transport
Samochodem samowyładowczym.
2.6. Wykonanie robót
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie)
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, w rejonie istniejącego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. W przypadku trasy kabla pod
utwardzoną nawierzchnią należy dokonać rozbiórki nawierzchni przy użyciu młota.

- 11 -

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych, nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, należy rozplantować na terenie działki.
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,98.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów

oraz

terminów

wykonywania

innych

robót

na

spełnienie

wymagań

dotyczących

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
2.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na:
a. sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b. zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c.

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d. zagęszczenie zasypanego wykopu wokół fundamentów.
e. zagęszczenie zasypki piaskowo-żwirowej (warstwy odcinającej)
2.8. Odbiór robót
Roboty ziemne odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe zgodnie z
wymaganiami ogólnymi.
2.9 Przepisy związane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
Odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu
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S - 00.00.02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji
betowych, żelbetowych i stalowych – CPV:


45.26.22.10 – 6 Fundamentowanie



45.22.31.00 – 7 Montaż konstrukcji metalowych

dla zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie

Kijewo Królewskie. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy wycenie, realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt. 3.2.
3.2. Zakres robót
A. palowanie fundamentów,
B. montaż metalowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
C. montaż fundamentu pod rozdzielnie zewnętrzne,
D. odbudowa nawierzchni po trasie kabli.
3.3. Materiały
Systemowe fundamenty do wbijania w gruncie, systemowa konstrukcja wsporcza pod panele PV,
prefabrykowany fundament lub konstrukcja wsporcza pod rozdzielnie zewnętrzną i inwerter, cement,
piasek, beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B-20). z domieszką środka zapobiegającego przeciw
nadmiernemu p
3.3.1 Szczegółowe wytyczne i parametry materiałowe


systemowa konstrukcja wsporcza pod panele PV: materiał wykonania wysokogatunkowa stal
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, magnelis + aluminium.

3.4. Sprzęt
kafar, stemple, rusztowania, skrzynia do betonu, wiadra, szczotki stalowe, pędzle, betoniarka
elektryczna, gwintownice, klucze, wibrator pogrążany.
3.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, rozładunek mechaniczny, transport ręczny.
3.6. Wykonanie robót
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi przepisami oraz innymi
warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 4.2 i przedmiarem robót:
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Konstrukcję systemową wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią producenta systemu za pomocą
łączników dobranych do systemu, W trakcie montażu zwrócić uwagę aby nie dopuścić do uszkodzenia
powłoki antykorozyjnej elementów stalowych.
Istniejącą nawierzchnię betonową w miejscu prowadzonych kabli uzupełnić poprzez betonowanie,
zagęszczenie a następnie wygładzenie.
3.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji wsporczych, prawidłowego montażu stężeń i
elementów dodatkowych, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, sprawdzenie jakości
wykonania powłok zabezpieczających, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.
3.8. Odbiór
Roboty

konstrukcyjne

odbiera

Inżynier

budowy,

poprzez

odbiory

jakościowe

i ilościowe.
3.9. Przepisy związane
PN-EN 1090-1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania
podstawowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań
PN-EN206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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S – 00.00.03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNEJ
4.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych
elektrycznych – CPV:


45.31.00.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne



45.33.10.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne



45.31.10.00 – 0 Roboty z zakresu okablowania oraz instalacji elektrycznych



45.23.10.00 – 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych,
i linii energetycznych



45.31.40.00 – 1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

dla zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie

Kijewo Królewskie. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych
w pkt. 4.2
4.2. Zakres
A) ułożenie kabla elektroenergetycznego w peszlu,
B) ułożenie kabla UTP ziemnego w peszlu,
C) ułożenie uziomu otokowego z bednarki ocynkowanej wraz z wykonaniem połączeń,
D) montaż rozdzielni AC wraz z osprzętem i zabezpieczeniami,
E) montaż rozdzielni DC wraz z osprzętem i zabezpieczeniami,
F) montaż i podłączenie wyłącznika p.poż.,
G) montaż routera, uruchomienie, instalacja aplikacji i konfiguracja w celu poglądu i
monitoringu.,
H) wykonanie oznakowania rozdzielnic.
4.3. Materiały
Kabel elektroenergetyczny YKY 4x35mm2, kabel/skrętka UTP zewnętrzna, rura ochronna karbowana
typu arot: śr. 40mm i 25mm, rozdzielnia AC wraz z osprzętem i zabezpieczeniami, rozdzielni DC wraz
z osprzętem i zabezpieczeniami, folia kablowa 0,4mm niebieska, przewód LgY16mm2, bednarka FeZn
30x4mm.
4.3.1 Szczegółowe wytyczne i parametry materiałowe


kable elektroenergetyczne: YKY 4x35mm2 0,6/1kV, temperatura pracy w zakresie: od -30OC
do +70 OC, nierozprzestrzeniający płomienia zgodnie z EN 60332-1-2



kabel/skrętka UTP: zewnętrzny, kat. 6, para zarobionych końcówek rj45;
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rury ochronne: karbowane typu arot, dwuwarstwowe, ziemne DVR 40mm i 25mm;



rozdzielnia DC: zewnętrzna, IP min. 66, zamykana na zamek;



router bezprzewodowy LTE: gniazdo karty SIM - 1 szt.; ilość gniazd LAN - min. 3 szt.;
częstotliwość pracy - 2.4 GHz; zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej - WPA2, WPS.

4.4. Sprzęt
specjalistyczny sprzęt do wykonanie robót instalacyjnych, elektronarzędzia
4.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
4.6. Wykonanie robót
A) rozdzielnie usytuować w miejscach zaznaczonych w dokumentacji projektowej i wykonać ich
wyposażenie w osprzęt i zabezpieczenia zgodnie z projektem;
B) w przygotowanym wykopie ułożyć rury ochronne i ułożyć kabel elektroenergetyczny i UTP, po
obsypaniu piaskiem na trasie kabla ułożyć folię kablową, przejście kabli przez mur budynku
wykonać w przygotowanym otworze i uszczelnić, wykonać podłączenie do rozdzielni zgodnie
z projektem;
C) w przygotowanym wykopie ułożyć uziom otokowy z bednarki ocynkowanej i wykonać
połączenia z konstrukcją;
D) wykonać sprawdzenia i badania zgodnie z przepisami szczegółowymi,
E) dostarczyć i zainstalować router (kartę SIM dostarczy zamawiający), zainstalować aplikację i
wykonać konfigurację w celu podglądu i monitorowania instalacji i produkcji energii
Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, STWiORB i technologią producentów
osprzętu, lokalizacji osprzętu zgodnie z projektem budowlanym.
4.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić zgodność przebiegu tras,
średnicy przewodów, dobór osprzętu i zabezpieczeń, sprawdzenie protokołów z wykonanych
pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarciowej, rezystancji uziemienia,
działania wyłącznika p.poż., sprawdzenia ciągłości instalacji teletechnicznych, opisów i oznakowani
4.8. Odbiór
Roboty elektryczne odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe.
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4.9. Przepisy związane
N SEP-E-004:2014 wraz ze zmianą /A1:2019-05Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-EN 50173-1:2018 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
PN-EN 60228:2007 - Żyły przewodów i kabli.
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S – 00.00.04 ROBOTY INSTALACYJNE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV)
5.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych
centralnego ogrzewania, – CPV:


09.33.12.00 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne



09.33.20.00 – 5 Instalacje słoneczne

dla zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie

Kijewo Królewskie. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych
w pkt. 5.2.
5.2. Zakres
A) montaż paneli PV,
B) montaż i podłączenie okablowania DC,
C) montaż i podłączenie inwertera/falownika,
5.3. Materiały
Panele PV, kable DC 6mm2 wraz z systemowymi wtyczkami i złączkami, inwerter/falownik, systemowe
złączki do mocowania paneli PV do konstrukcji wsporczej.
5.3.1 Szczegółowe wytyczne i parametry materiałowe
Zaproponowane w projekcie moc i układ PV oraz łączna moc instalacji jest tylko przykładowa, za
równoważne zostanie uznany inny układ PV o innej mocy nominalnej modułu i innej łącznej mocy
nominalnej instalacji pod warunkiem:
−

moc nominalna modułu Pmax= 395 ÷ 450 Wp;

−

łączna moc nominalna instalacji dla lokalizacji: - Brzozowo i Bajerze: Pc= 39,5 ÷ 39,96 kWp;
- Napole Pc= 39,2 ÷ 39,96 kWp;

−

układ połączeń sekcji musi być symetryczny (jednakowa ilość modułów o jednakowej mocy w
każdej sekcji) i musi uwzględniać miejscowe warunki terenowe.



moduły PV: typ: ogniwa monokrystaliczne; moc nominalna modułu Pmax= 395 ÷ 450 Wp;
sprawność modułu min. 20% maksymalne napięcie systemu UDC≥1500V; maksymalny prąd:
I≥25A; temperatura pracy w zakresie: od -40OC do +85

O

C gwarancja producenta na

produkt: min. 12 lat; gwarancja producenta na wydajność liniową: min. 25 lat; deklaracja
producenta roczną degradacje: max. 0,55% w ciągu 25 lat, odporność na obciążenia: - wiatr
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min. 2400 Pa – śnieg min. 5400 Pa; stopień ochrony IP min. 68; ramka: anodyzowany stop
aluminium; szyba przednia: szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną.
Wymagane dokumenty dla modułów:
- Deklaracja Zgodności CE z Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE LVD.
- Deklaracje Zgodności wydane na podstawie certyfikatów zgodności z normami:
1) PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.
2) PN-EN 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1:
Wymagania dotyczące konstrukcji.
3) PN-EN 61730-2:2018-6 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2:
Wymagania dotyczące badań.
- Certyfikaty odporności: - na piasek i pył, - na efekt PID.


Inwerter/falownik: Moc znamionowa wyjściowa AC: 40kW; maksymalne napięcie wejściowe
DC 1100V; maksymalna sprawność: 98,60%, Maksymalny własne pobór mocy w nocy: 6W,
stopień ochrony IP min. 65; temperatura pracy w zakresie: od -25OC do +60

O

C zakres

wilgotności roboczej od 0 do 95%; zabezpieczenie przed pracą wyspową, zabezpieczenie
przed błędną polaryzacją DC, zabezpieczenie nadprądowe AC, wykrywanie uszkodzeń
łańcuchów PV, ochrona przepięciowa: typ I + II; rozłącznik; fakultatywnie: zabezpieczenie
przed łukiem elektrycznym.
Wymagane dokumenty dla inwertera/falownika:
- Deklaracja zgodności CE z Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Deklaracja zgodności CE z Dyrektywą dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
2014/30/UE.


Kable fotowoltaiczne (DC): napięcie pracy: min. 1,8kV DC; rezystancja izolacji: min.
1000MΏ/km; temperatura pracy w zakresie: od -40OC do +120 OC; odporne na UV, ozon i
warunki atmosferyczne: zintegrowane złączki i wtyczki.
Wymagane dokumenty dla kabli fotowoltaicznych:
- Deklaracja zgodności CE z Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Deklaracje Zgodności wydane na podstawie certyfikatów zgodności z normami:
1) PN-EN 50618 - Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych.

5.4. Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt do wykonanie robót instalacyjnych PV.
5.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy transport ręczny.
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5.6. Wykonanie robót
Roboty montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dokumentacją, technologią i
wytycznymi producenta urządzeń.
5.7. Kontrola, jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną oraz dokumentacją, technologią i wytycznymi
producenta
5.8. Odbiór
Roboty instalacyjne odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i ilościowe.
5.9. Przepisy związane
PN-EN 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych –
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.
PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych.
Dyrektywą dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/EU
Dyrektywą w sprawie ograniczenia (stosowania niektórych) niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym niebezpiecznych substancji (2011/65/EU)
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