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1. Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie na wykonanie programu Funkcjonalno - Użytkowego przez Miasto i Gminę 

Oleśnica. 

2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja 

3. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., art. 31 ustawy. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

5. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod      

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

7. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym. 
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I. Oprawy 

2. Część opisowa 
 
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i 

Gminy Oleśnica  w ramach jednego zamówienia publicznego. 

 
Zakres zadania 

 
Zadanie objęte niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie modernizacji następujących 

elementów systemu: 

- zamiana oświetlenia starego nieefektywnego oświetlenia sodowego i rtęciowego, 

na nowoczesne energooszczędne oświetlenie w technologii LED, 

- wymiana istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki we wskazanych inwentaryzacją 

miejscach, mocowania, haki 

- wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, 

skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki 

- wyniesienie punktów zapalania ze stacji transformatorowych 

- zastosowanie systemu sterowania wraz możliwością monitorowania szaf oświetleniowych 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 

- wymiana zabezpieczeń we wnękach słupowych oraz na liniach napowietrznych. 
 
 

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, 

MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJĄCYCH PODPORACH. 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny na 11 lipca 2003 roku 

(Dz. U. z  2010r.  nr  243  poz.  1623  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  Ustawą,  roboty  budowlane 

w rozumieniu Ustawy Art.3 ust. 7 polegającej na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy 

oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) 

oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy sieci 
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elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na Budowę według przepisów 

Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt. 15. 
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3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

 
3.1. Wymagania ogólne Zamawiającego 

 
Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 

 
• zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - 

dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

wg art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) 

• Zakres prac objętych zadaniem: 

- demontaż wskazanych opraw 

- montaż nowych opraw w technologii LED 

- zastosowanie systemu sterowania z monitoringiem szaf oświetleniowych 

- remont szaf oświetleniowych zgodnie z opisem zadania, oraz wyniesienie systemu 

sterowania ze wspólnych rozdzielni stacji Transformatorowych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 

wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem,  

spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia 

uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy 

nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

• wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiarów fotometrycznych i przeprowadzenie rozruchu 

urządzeń. 

• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 

• zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu 

• przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie Miasta i Gminy Oleśnica. 
 
 

3.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 

zakres robót budowlanych. 
 
 
Ilość punktów świetlnych przeznaczonych do modernizacji w Mieście i Gminie Oleśnica – 476 

szt. z 525 istniejących punktów (na podstawie inwentaryzacji). Lokalizacja opraw oraz obwodów 
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oświetleniowych określona jest w tabeli inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do tego 

opracowania. Nazwy obwodów oświetleniowych jednoznacznie wskazują położenie 

modernizowanych punktów świetlnych. 

Oprawy przed i po modernizacji z określeniem mocy rzeczywistych 
 
 

Oprawa Przed modernizacją Po modernizacji 

  
ilość 

moc 

jednostkowa 

[W] 

moc 

łączna 

[kW] 

 
ilość 

moc 

jednostkowa 

[W] 

moc 

łączna 

[kW] 

LED 26 W   0,00 249 26 6,474 

LED 35 W   0,00 413 35 14,455 

LED 42 W 49 42 2,058 49 42 2,058 

LED 52 W   0,00 41 52 2,132 

rtęciowa 196 265 51,940   0,00 

sodowa 79 83 6,557   0,00 

sodowa 201 176 35,376   0,00 

Razem 525  95,931 752  25,119 

 
 

Do modernizacji zakwalifikowano 476 lamp z 525 istniejących. 

W projekcie zastosowano: 

 

Oprawa Po modernizacji 

  
ilość 

moc 

jednostkowa 

[W] 

 
moc łączna [kW] 

LED / projektowana 249 26 6,474 

LED / projektowana 413 35 14,455 

LED / projektowana 41 52 2,132 

Razem 703  23,061 

 
 

Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw 

sodowych  i  rtęciowych  zainstalowanych  obecnie  na  terenie  objętym  niniejszym    zadaniem 
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w ilości 476 szt.  wynosi ok. 93,873 kW.  Po  przebudowie  systemu oświetleniowego moc 

zostanie zmniejszona do 23,061 kW. 

Drogi: klasy oświetleniowe oświetlanych dróg dobrane zostały zgodnie z zasadami „Warunków 

technicznych” określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 § 109. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót, oraz wykonania projektu zaleca się kierowanie 

dodatkowo: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badan i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych 

• treścią opracowań stanowiących załączniki do niniejszego projektu, 
 
 

3.1.2. Strefy ochronne 
Teren inwestycyjny nie zawiera stref ochronnych. 

 
3.1.3. Dokumentacja Zamawiającego 
Zamawiający posiada niżej wymieniona dokumentację: 

 
 

Lp. Nazwa dokumentu Zawartość 

1 Zestawienia inwentaryzacyjne Załącznik nr 1 

2 Przedmiar robót Załącznik nr 2 

3 Obliczenia fotometryczne dróg dla Miasta i Gminy Oleśnica Załącznik nr 3 
 
 
 

3.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

3.2.1. Zasilanie w energie elektryczną 
Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o łącznej mocy 300,00 kVA 

o napięciu 230 V. 
 

3.2.2. Wymagania co do zastosowania sprzętu oświetleniowego : 
1) Zadaniu podlega : 

Wymiana opraw na oprawy w technologii LED zgodnie z doborem oraz dokumentacją 

przebudowy oświetlenia w ilości 703 szt. punktów świetlnych. 
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2) Wymiana wysięgników na słupach  – szt. 703 

3) Wymiana opraw na słupach – szt. 703 

4) Remont szaf oświetleniowych SOU / montaż zabezpieczeń ---- szt. 41 
 
1. Świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanego systemu oświetleniowego przez 3 letni 

okres obowiązywania rękojmi na wykonane roboty za kosztorysową cenę ofertową uzależnioną 

od ilości opraw objętych konserwacją zgodnie z poniższym opisem: 

1) wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych . 

2) wymiana elementów linii tj.: bezpieczników, zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu 

zgłoszenia awarii) 

3) przeglądy   elementów   sterujących   oświetleniem   lub   ich   wymiana,   (raz   w   roku  

i w przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia) 

4) usuwanie zwarć w liniach oświetleniowych  należących do zamawiającego i oprawach,  

(w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii) 

5) wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z protokołami, (raz na 3 lata) 

6) wycinanie gałęzi drzew w  obrębie  punktu  świetlnego  (z  wywózką)  (w  czasie  7  dni 

od momentu zgłoszenia), 

7) uzupełnianie i wymiana należących do zamawiającego opraw zniszczonych 

lub zdewastowanych. 
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4.     Wymagania dla ofert równoważnych: 
 
Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Urząd 

Miasta i Gminy Oleśnica dokumentacją programową, która ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia wskazuje konkretne typy i producentów sprzętu oświetleniowego. 

W związku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne 

posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno  – użytkowe, jakich użyto     

w dokumentacji programowej do wykonania modernizacji.  

Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania: 

1. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji 

programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym 

gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone     

w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować identyczne 

warunki w zakresie geometrii zawieszenia opraw jak w obliczeniach Zamawiającego. Poziomy 

parametrów luminancji i natężenia oświetlenia powinny być nie gorsze jak w obliczeniach 

Zamawiajacego a pozostałe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13201: 2007 Oświetlenie 

dróg. 

Celem  przedstawienia  obliczeń  jest  udokumentowanie  zamienności   opraw  w  stosunku do 

programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia 

wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego 

wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników 

obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami 

projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika 

zapasu   (ew.   odwrotności    -   wskaźnika   utrzymania),   parametrów    rodzaju    nawierzchni, 
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parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone 

parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. Porównywane będą 

parametry średnie. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania 

zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego 

uzyskiwanego w tożsamych warunkach. 

Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi 

posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika. 
 
Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji  

zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji. 

Zastosowane produkty równoważne należy wykazać w kosztorysach ofertowych, które stanowią 

element oferty. 

4.1. Parametry techniczno- użytkowe, jakimi powinny się 
charakteryzować materiały przewidziane do zabudowy 

 
Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 

określone w Polskich Normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje 

zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych . 
 

a) Wysięgnik stalowy przystosowany do montażu nad linią elektroenergetyczną zarówno  

na żerdziach typu ŻN jaki i typu E. Wykonawca w ramach oferty musi przewidzieć 

wszelkie koszty związane z montażem wysięgnika na istniejących stanowiskach 

słupowych.  Wysięgniki  muszą  być  ocynkowane  zanurzeniowo  o  grubości    powłoki 
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cynkowej  od  70  do  150  mikrometrów  (µm).   Przewiduje  się  montaż   wysięgników   

o wysięgu 1,0 i 1,5m i wysokości 1,5-2,0m, przy kącie nachylenia od 5-15 stopni. 

b) Bezpiecznik napowietrzny słupowy dla napięcia znamionowe 660V i prądy 

znamionowe do 63 A. Bezpiecznik przeznaczony do zabezpieczania odcinków linii 

napowietrznych  niskiego  napięcia  przed  skutkami  przeciążeń  i  zwarć.  Konstrukcja    

i budowa bezpieczników musi być przystosowana do instalowanie ich na wolnym 

powietrzu. 

c) Do połączenia oprawy z linią napowietrzną należy: 

przewidzieć kabel YKY 2X2,5mm2 

 
d) Należy przewidzieć oprawy drogowe typu LED zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

− optyka drogowa zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów dla przyjetych klas 
oswietleniowych 

− odlew ciśnieniowy z aluminium zgodnie z EN1706 

− regulacja kąta nachylenia oprawy na wysięgniku od -15° do +15° regulowany co max. 5°; 

− fi montażowe  uchwytu umożliwiające montaż do wysięgników o srednicach od 48 do 60  

mm  (uchwyt  w oprawie wykonany z tego samego materiału co cała oprawa); 

− certyfikat ENEC wraz z listą komponentów - dopuszczonych do zastosowania w oprawie, 
CE; 

− klosz  szkło hartowane o wytrzymałosci minimum IK08; 
wymiana klosza nie może zmniejszać stopnia szczelności oprawy, 

− uszczelnienie oprawy z wykorzystaniem uszczelki silikonowej (nie dopuszcza się 

standardowego silikonowania) 

− możliwość otwarcia oprawy bez użycia specjalizowanych narzędzi oraz w momencie 

otwarcia oprawy blokada uniemożliwiająca samoczynne zamknięcie się oprawy w czasie 

prac montażowo-konserwacyjnych (nie dopuszcza się opraw z elementami nitowanymi) 

− otwarcie oprawy zapewnia bez napięciową pracę w oprawie 

− ochrona przed uderzeniem (wandaloodporność) min. IK08; 
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− stopień szczelności całej oprawy – min. IP66; 

− zawór wyrównujący ciśnienie pomiędzy komorą lampy a otoczeniem 

− oprawa wyposażona  w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 
pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym),  oraz czujnik termiczny 
umieszczony na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. 

− min. 5  lat gwarancji na całą oprawę; 

− zasilacz z wejściem sterującym w standardize DALI lub 1-10, współczynnik mocy PF≥0,93 

−  optyka PMMA w formie soczewek kształtujacych rozsył światła inywidualnych i 
identycznych dla każdej diody w ramach jednej oprawy; wyklucza sie oprawy z 
odbłyśnikowym kształtowaniem rozsyłu światła  

− skuteczność oprawy za kloszem nie mniejsza niż 135lm/W; 

− kolor oprawy zbliżony do RAL 7030, malowanie proszkowe zgodne z certyfikatem 

QLAB; 

− oddawanie barw nie mniejsze niż RA70; 

− temperatura pracy oprawy w środowisku -35 °/+45 °; 

− klasa izolacji II 

− Temperatura barwowa źródła światła 4000K (+/- 5%) 

 zasilanie oprawy – 220 – 240 V; 5060 Hz (+10%); 

− Ogranicznik przepięć SPD 10kV/10kA 

− Żywotność źródła światła  > 100.000 h | L90B10 | maksymalne natezenie prądu diod LED 
700mA 

− zabudowany sterownik redukcji mocy (natężenia oświetlenia), interfejs DALI 

lub 1-10  (niepowodujący utratę gwarancji): 

o Możliwość deklaracji dowolnego poziomu mocy wyjściowej w przedziale 10% - 

100%, godziny załączenia i wyłączenia redukcji mocy z dokładnością do max. 30 min.   

oraz    poziom    redukcji    w    zakresie    10%-100%    mocy    znamionowej  z 

rozdzielczością 10%. 

o przeprogramowywanie parametrów oprawy, program redukcji mocy bez użycia zwyżki 
– podnośnika z odległosci conajmniej 12m od oprawy 

o możliwość programowania min. 3 poziomów redukcji mocy; 
o Początkowy program redukcji przedstawia się następująco: 

Drogi miejskie w godzinach nocnych: 
od włączenia do 0.00 - 100% mocy, 
od 23.00 - 5.00 - 70% mocy, 
od 5.00- wyłączenia - 100% mocy 
 
Drogi gminne i powiatowe o małym natężeniu ruchu w godzinach nocnych:  
od włączenia do 23.00 - 100% mocy, 
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od 5.00 – wyłączenia - 100% mocy, 
 

Uwaga: 
 

1/ Wszystkie oprawy drogowe powinna pochodzić z tej samej rodziny, mieć ten sam kolor 
– spójność wizualną; 
2/ Warunki gwarancji: 
- zgodnie z ofertą; 
3) Sposób realizacji gwarancji 

- Niesprawność oprawy w czasie obowiązywania gwarancji wykonywana bedzie na koszt 
Wykonawcy poprzez jej wymiane na wolną od wad. 

 

e) Obudowa  szafki oświetleniowej (w razie konieczności wymiany)  wykonana  z 

materiału termoutwardzalnego   o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44; 

− szafa oświetleniowa musi zostać wyposażona: 

o w układ kompensacji mocy biernej, jej dobór zostanie poprzedzony stosownymi 

pomiarami. Dokumentację dotyczącą doboru należy przedłożyć do akceptacji 

inspektorowi nadzoru. 

Uwaga: 
 

W przypadku pojawienia się kosztów związanych z brakiem, bądź niewłaściwą kompensacją 

mocy biernej, Zamawiający wszystkie koszty re-fakturuje na Wykonawcę. 

o w układ ograniczający prąd udarowy w trakcie rozruchu układu oświetleniowego, 
o w ograniczniki przepięć typu B+C 2P lub 4P w zależności od rodzaju sieci wyposażona 

w zegar astronomiczny z monitoringiem szafy. 

 
i. Linia napowietrzna oraz osprzęt 

Należy  zastosować   przewód   elektroenergetyczny  samonośny  o   żyłach   

aluminiowych  i izolacji z polietylenu usieciowanego odporny na rozprzestrzenianie płomienia 

typu AsXSn2x25mm2. Żyły aluminiowe okrągła, zagęszczone kl. 2 wykonywane jako 7-

drutowe o napięciu znamionowym 0,6/1 kV zgodnych z normą ZN-CB-16:2002. Do połączeń 

przewodów należy zastosować zaciski izolowane jednostronnie i/lub dwustronnie przebijające 

izolację Al/Cu Przewody fazowe zasilające oprawy należy zabezpieczyć przy pomocy 

izolowanych bezpieczników skrzynkowych z wkładkami topikowymi D0 lub BiWts 

dobranymi do mocy opraw. Osprzęt służący do mocowania przewodów liniowych - izolowany 

- kompatybilny z typem przewodów. Osprzęt stalowy należy zastosować w wersji 

ocynkowanej. 
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4.1.1. Wymagane dokumenty potwierdzające równoważność opraw. 
 
1. Dokument wydany przez producenta (plus ew. tłumaczenie na język polski) potwierdzający 

spełnianie parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych 

w stosunku  do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty katalogowe 

opraw), 

2. Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie 

3. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia na 

wezwanie próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy 

przewidzianych do zastosowania ( próbki do zwrotu ). 

4. Karty katalogowe, licencja ENEC z wykazem komponentów, deklaracje zgodności WE 

certyfikaty potwierdzajace zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. 

5. Zamawiający żąda załaczenia do oferty obliczeń fotometrycznych dokumentujacych 

osiagnięcie wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych, wykonanych w 

ogólnodostepnym programie do wspomagania obliczeń – w programie nie mogą wystepować 

jakiekolwiek treści obcojezyczne poza nazwami własnymi oferowanych produktów. 

Obowiązuje forma wydruku raportu obliczeń oraz w forma zapisu na nośniku elektronicznym 

w wersji pdf oraz w pliku programu do obliczeń – wersja aktywna z dodatkowo zapisanymi 

plikami fotometrycznymi opraw (w formacie eulumdat Ldt  użytymi do wykonanych obliczeń 

). 
 

4.1.2. Inne równoważne podzespoły i części. 
 

W przypadku zastosowania innych podzespołów i części (za wyjątkiem opraw), innych niż 

przewidziane w dokumentacji programowej, wykonawca powinien: 

• Przedstawić  parametry  techniczno   -   użytkowe   zastosowanych   podzespołów   i   

części  w odniesieniu do użytych w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, 

• Przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez podzespoły i części deklaracji 

zgodności  producenta  z  normami  oraz  obowiązującymi  w  UE  dyrektywami  wystawioną   

na podstawie przeprowadzonych badań lub certyfikat bezpieczeństwa B wystawiony przez 

polską jednostkę certyfikującą. 
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3.  Zamontować   wysięgniki,   oprawy   zgodne   z   projektem   lub   równoważne   zachowując 

 

4.2. Wymagania odnośnie warunków wykonania i odbioru 
robót odpowiadających zawartości Specyfikacji Technicznej 

 

4.2.1. Zakres robót objętych SST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie 

oświetlenia zewnętrznego na drogach Miasta i Gminy Oleśnica, zgodnie z zestawieniem 

inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty należy wykonywać po dotychczasowej trasie przy 

zachowaniu ciągłości oświetlenia. O przystąpieniu do wykonywania robót należy na bieżąco 

informować  właściwego  dla  terenu  konserwatora  oświetlenia.  Roboty  wykonywać  

zgodnie  z harmonogramem   przedłożonym   i   zatwierdzonym   przez   właściciela   sieci   

energetycznej i oświetleniowej. 

W ramach wykonania przebudowy  oświetlenia 
 

1. Zdemontować istniejące oprawy, wysięgniki oraz przewody  elektryczne 
 

2. Wymienić wysięgniki we wskazanych miejscach 
 

 
istniejący system ochronny. 

 
4. W przypadku linii kablowych stosować izolowane złącza kablowe IZK bezpiecznikiem   6A. 

 
5. W  liniach  kablowych  należy  wymienić  przewód  YDY  2x2,5  od  tabliczki  słupowej      

do oprawy. 

6. W liniach napowietrznych wymienić przewód zasilający oprawę wraz z  zabezpieczeniem 

typu BZO 

 
 

4.2.2. Określenia podstawowe 
 
 
a. Słup oświetleniowy 

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 

oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
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b. Wysięgnik 
 
- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

 
 
c. Oprawa oświetleniowa 

 
- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania  strumienia  świetlnego  

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania    

i połączenia z instalacją elektryczną, 

d. Szafa oświetleniowa 
 
- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje  oświetleniowe. 

 
e. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00” Wymagania ogólne” 

 
 
4.3. Materiały 

4.3.1. Kable 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca  

się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowych o żyłach miedzianych  

w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 

robocze i zwarciowe oraz skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
 
- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli w kręgach, 

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a 

kręgi ułożone poziomo, 

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
 

4.3.2. Przewód kabelkowy 
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Przewód do zasilania opraw oświetleniowych składa się z żyły, izolacji i powłoki ochronnej. 

Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm² , izolacja przewodu oraz powłoki 

ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewód YKY 2x2,5 mm2    

1000V. Miejsce składowania przewodu powinno być suche oraz chronione przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy uniknąć 

przechowywania przewodów w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -

5°C. 

 
 
4.4. Źródła światła i oprawy 

4.4.1. Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania. 
 
 
Należy stosować oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji. 

 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C    

i  wilgotności  względnej powietrza nie przekraczającej 80%  i  w  opakowaniach  zgodnych   

z PN-86/O-79100 [19]. 

a)        Parametry użytkowe zastosowanych opraw w technologii LED: 
 

Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania 

określone  w  Polskich  Normach  i  posiadać  aktualne  wymagane  certyfikaty  lub     

deklaracje 

zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na 

bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych 

• Konstrukcja oprawy wykonana jako odlew ciśnieniowy z aluminium zgodnie z EN1706. 

Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej.  Kolor   oprawy  zbliżony  do   RAL   

7030,   malowanie   proszkowe   zgodne z certyfikatem QLAB. Regulacja kąta nachylenia 

oprawy na wysięgniku od -15do +15° regulowany co max. 5°. Klosz oprawy wykonany ze 

szkła hartowanego o wytrzymałosci minimum IK08. Uszczelnienie   oprawy   z   

wykorzystaniem   uszczelki    silikonowej    (nie    dopuszcza  się standardowego 

silikonowania). Wytrzymałość oprawy pod kątem ochrony przed uderzeniem 

(wandaloodporność) min. IK08. Stopień szczelności całej oprawy – min. IP66. Oddawanie 

barw nie mniejsze niż RA70. Temperatura barwowa źródła światła 4000K (+/- 5%). 
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Żywotność źródła światła > 100.000 h. Oprawa wyposażona w diody L90B10 o  

maksymalnym natężeniu prądu diod  LED  700mA.  Wszystkie  oprawy drogowe 

powinny pochodzić z tej samej rodziny, mieć ten sam kolor – spójność wizualną.  

• Klasa ochronności elektrycznej: II 

• Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR)

 zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 
 

4.4.2. Farby nawierzchniowe 
 
 
Należy stosować farby przystosowane do nanoszenia pędzlem bezpośrednio na rdzę. 

 
Farby muszą gwarantować należyte zabezpieczenie powłoki przed czynnikami 
atmosferycznymi. 
 
 

4.5. Wymagania dotyczące wykonania robót: 

4.5.1. Montaż wysięgników 
 
 
Wysięgniki montować na słupach stojących za pomocą dźwigu i samochodu z balkonem. Część 

pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 

oświetleniowego    i    po    nastawieniu    w    pionie    unieruchomić     go    śrubami     

znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika po obciążeniu go oprawą bądź ciężarem równym ciężarowi 

oprawy. 

Wysięgniki powinny być ustawione pod  katem  90°  z  tolerancją  ±2°  do  osi  jezdni  lub  stycznej 

osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

Należy dążyć, aby części ukośne  wysięgników  znajdowały  się  w jednej  płaszczyźnie  

równoległej do płaszczyzny oświetlanej jezdni. 
 

4.5.2. Montaż opraw 
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Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z balkonem. 

 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. (dokonanie 

zapłonu źródła światła) 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów do słupów i wysięgników. 
 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po 

uprzednim wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. 

Oprawy  powinny  być  mocowane  w  sposób   trwały,   aby   nie   zmieniały   swojego   położenia  

pod wpływem warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
 

4.5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
 
 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiarów ich rezystancji. Otrzymane wyniki 

nie mogą być gorsze od podanych w dokumentacji projektowej. 

Po   wykonaniu   instalacji   oświetleniowej    należy    pomierzyć    (przy    TNS)    impedancję pętli 

zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie        wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym

 ochrony przeciwporażeniowej 
 

4.5.4. Demontaż elementów instalacji oświetleniowej 
 
 

a. Demontaż instalacji oświetleniowej (oprawy, wysięgniki) należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową, OST i SST oraz zaleceniami użytkownika tej linii. Wykonawca ma 

obowiązek wykonać tak  demontażu  elementów  instalacji  oświetleniowej,   aby  elementy   te  nie  

zostały  uszkodzone  lub zniszczone. 

b. Koszty dopuszczenia do prac przez ZE ponosi Wykonawca. 
 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia Wykonawca  

powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i  uzyskać  od  niego  zgodę  na  jej  uszkodzenie 

bądź zniszczenie. 
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4.5.5. Utylizacja źródeł światła i opraw 
 
 
Utylizacji zdemontowanych źródeł światła dokonuje na własny koszt Wykonawca. Oprawy, których 

właścicielem nie jest Zamawiający należy przekazać właścicielowi protokolarnie. Oprawy 

wyeksploatowane i niezdatne do dalszego wykorzystania, których właścicielem jest Zamawiający 

poddać utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

4.6. Wymagania ogólne 

4.6.1. Drogi : 

 
Przyjęto: 

- klasy oświetleniowe wg Normy PN-EN 13201 
 
 

4.6.2. Przepisy związane 
Normy 

 
1. PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 
 
2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

 
3. PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 

 
4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) – Oświetlenie dróg 

 
5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 

 
6. PN-EN40-5:2004 – Słupy oświetleniowe 

 
7. PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
8. PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
9. PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 

 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

 
12. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.Nr  14,  poz.  

60  z późniejszymi zmianami). 
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13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa 
 

14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

 
 

4.6.3. Inne dokumenty 
 
 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 
 

2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciw porażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.) 

 
 

5. Tabela – zestawienie demontażu i montażu opraw 
Tabela przedstawia: stację zasilającą, ulicę, moc oprawy demontowanej, kategorię drogi, 

moc oprawy montowanej. 

5.1. Inne dokumenty : 
Załączono : 

 
5.1.1. Wyliczenia fotometryczne dla poszczególnych ulic 
 
5.1.2 Tabela parametrów dla obliczeń fotometrycznych z bilansem mocy opraw.
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II. Instalacja fotowoltaiczna. 

 
1. Część opisowa 
1.1. Przedmiot  programu funkcjonalno-użytkowego 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji fotowoltaicznej na gruncie 

zlokalizowanej na działce 153/2 w Oleśnicy. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji 

energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana na potrzeby oświetlenia ulicznego. 
 

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony 

środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko 

naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi 

Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Istotnym elementem doboru technologii będzie idea BAT (najlepszej osiągalnej technologii) oraz 

dobór technologii, która spełniła się w warunkach krajowych. Podstawowym kryterium oceny i 

doboru, będą koszty produkcji w przeliczeniu na jednostkę energii elektrycznej. Kryterium 

ekonomiczne, w głównej mierze związane jest z efektywnością przedsięwzięcia. Oferta dostarczona 

przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia 

przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą 

specyfikacją. Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, 

które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno użytkowym, lecz są ważne i niezbędne 

dla poprawnego funkcjonowania, stabilności i stabilnego działania, jak również dla spełnienia 

gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

 
 

1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu paneli 

fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym 

okablowaniem i przyłączeniem elektrowni do sieci energetycznej oraz przebudowę  układu pomiaru      

energii      przystosowującego      układ      do      pomiaru      energii       wytworzonej. 
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W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przyłącz planowanej elektrowni do sieci 

elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłącza określonymi przez właściwego operatora sieci. 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania  dokumentacji  projektowej, 

wykonawca sporządzi kompletny projekt techniczno-budowlany obejmujący: 

• Projekt budowlany (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – 

płytę CD), 

• Projekt wykonawczy z podziałem na branże (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz 

w formie elektronicznej – płytę CD), 

• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie utrwalonej na 

piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD), 

• Instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim (2 egz. w formie 

utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD). 

• Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji. 

• Opracowanie przedmiaru robót - w ilości 3 egz. 

• Kosztorysu inwestorskiego - w ilości 3 egz. określającego racjonalną wielkość nakładów 

inwestycyjnych według norm prawem przypisanych. 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na 

bazie sporządzonego projektu. 
 
Projekt techniczno-budowlany należy opracować przy założeniu, że jest to inwestycja o 

charakterze wytworzenia nowego obiektu infrastruktury (patrz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003 r. nr 80 póz. 717, ze zmianami) przy  zachowaniu 

regulacji zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity, Dz. U. nr 100, póz. 1086, ze zmianami) uwzględniając niniejszy program funkcjonalno-

użytkowy. Powinien być również sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 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 póz. 2072). 
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Przez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, należy rozumieć 

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje 

muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 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 póz. 2072). 
 

Przedmiary robót to opracowania, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych 

robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 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 póz. 

2072). 

 
Kosztorys Inwestorski powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130  

póz. 1389). 
 

 

1.3. Dopuszczalność zastosowania rozwiązań równoważnych 
Dopuszcza sie zastosowanie zarówno materiałów jak I rozwiazań równoważnych 

zapewniajacych conajmniej takie parametry wyjściowe jak I funkcjonalność inwestycji jak 

opisane w dokumentacji PFU. Dopuszczenie to ma umozliwić realizacje zadania zgodnie z 

oczekiwaniami Zamawiajacego a takze uwzglednić wymagania Operatora System Dystrybucji, 

który na wniosek Wykonawcy wyda warunki realizacji i przyłączenia obiektu do sieci 

energetycznej. 
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2. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia składa się z II etapów: 
Etap I: 

 
Wykonanie prac projektowych. Dokumentacja techniczna ma zawierać : 

 
1) Warunki Techniczne Zasilania dla źródła energii, 

2) Projekt techniczny elektrowni fotowoltaicznej, 

3) Informację BIOZ – jeśli wymagane, 

4) Uzyskanie stosownych pozwoleń, 

5) Uzgodnienie warunków przyłączenia do istniejącej ciepłowni, 

6) Uzgodnienie rozwiązań z lokalnym zakładem energetycznym. 
 
 
Etap II: Roboty budowlano - montażowe 

 
1) Przyłączenie farmy do sieci energetycznej oraz przebudowę układu pomiaru energii 

przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej. 

2) Budowa systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawą oprzyrządowania i 

okablowania,, 

3) Montaż komputerowego systemu nadzoru, 

4) Układy pomiarowe przystosowane do sprzedaży energii na wolnym rynku, 

5) Dostawa oprogramowania do grafikowania i bilansowania energii elektrycznej, 

6) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów. 
 
 

2.1. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 
 

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, podniesienie funkcjonalności istniejącej ciepłowni komunalnej poprzez 

ograniczenie kosztów jej funkcjonowania oraz uzyskanie dodatkowych przychodów ze  

sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów. 
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2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Przedmiotem projektu jest kompleksowe jest uzyskanie przez Zamawiającego dostępu do 

alternatywnego źródła energii pochodzącego z energii słonecznej służącego do obniżenia kosztów 

zużywanej przez oświetlenie uliczne energii w Gminie Oleśnica. 
 

Produkowana energia elektryczna ma zapewnić częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną 

przy uwzględnieniu jej zapotrzebowania, które kształtuje się na poziomie 87 742,2 kWh. 
 

Instalacja paneli fotowoltaicznych zostanie zamontowana na gruncie na działce nr 153/2 w Oleśnicy. 
 

3. Zakres robót budowlanych objętych programem oraz 
wymagania techniczne 

 
3.1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej 

3.1.1. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
Inwestycja planowana jest na działkach nr 153/2 w Oleśnicy, o powierzchni terenu 2,19 ha. 

 
3.1.2. Przygotowanie terenu budowy 

 
 

- Ogrodzenie placu budowy, 
 

- Doprowadzenie mediów niezbędnych do realizacji zadania (energia elektryczna), 
 

- wykonanie zaplecza budowy – pomieszczenia dla pracowników, szatnie, magazyny, itp. 
 
 

3.1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
Na gruncie ma zostać zamontowany system paneli fotowoltaiczny, który wytwarza energię 

elektryczną pod wpływem promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanych jednostek 

wynoszący 43,2 kW. 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z modułów (paneli) Zastosowane 

panele będą współpracować z inwerterami (przetwornicami), łącznej mocy 43,2 kW. 

Planowana inwestycja nie wymaga rozbiórek istniejących budynków. 
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3.1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
 
Elektrownia Słoneczna o mocy 43,2 kW stanowić będzie własność Gminy Oleśnica, ul.  

Nadstawie 1; 28-220 Oleśnica. 

Sieć niskiego napięcia 0,4 kV jest punktem wyprowadzenia mocy z terenu elektrowni słonecznej 
o mocy 43,2 kW do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) PGE  
Dystrybucja 
S.A. – Rejon Energetyczny Busko – Zdrój. 
 
Sieć  ma  zapewniać  możliwość  częściowego  wykorzystania  produkowanej  przez  elektrownię 

energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy. 
 

3.1.5. Charakterystyka techniczna obiektu 
 
 
Okablowanie w części stałoprądowej (połączenia paneli między sobą, oraz połączenie do 

inwerterów) należy zaprojektować przy użyciu przewodów specjalistycznych przeznaczonych do 

instalacji fotowoltaicznych. Przewody o charakterystyce wysokiej odporności na działanie UV, 

oraz działania warunków atmosferycznych. Przewody muszą być dostosowane do pracy przy 

podwyższonej temperaturze co jest niezbędne przy instalacjach fotowoltaicznych, oraz przy 

napięciu do 1000V DC. 

3.1.5.1. Okablowanie w części prądu stałego 
 
 
Okablowanie w części prądu stałego (pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikami) 

należy zaprojektować z użyciem przewodów jednożyłowych o przekroju 4mm2. Zakończenia 

przewodów od strony paneli oraz inwerterów należy zaprojektować z użyciem standardowych 

wtyków. 

3.1.5.2. Okablowanie w części prądu zmiennego 
 
 
Połączenie między falownikami, a rozdzielnicą AC należy wykonać z użyciem 

kabla o parametrach co najmniej YKYżo 5x6mm2. 

 
 

3.1.5.3. Rozdzielnia 400 V AC 
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Pomiędzy inwerterami a siecią przesyłową należy zastosować rozdzielnicę 400/230V AC w 

której zabudowane zostaną rozłączniki bezpiecznikowe w celu zabezpieczenia inwerterów oraz 

dające możliwość odseparowania inwerterów od sieci. Jako zabezpieczenie linii kablowej 

wyprowadzenia mocy do przyłącza elektroenergetycznego należy zastosować rozłącznik 

bezpiecznikowy o prądzie znamionowym 160A. Dodatkowo w rozdzielnicy należy zastosować 

ogranicznik przepięć klasy 2. 

 

3.1.5.4. Przyłącze kablowe 
 
 
Do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Słonecznej, pomiędzy przewidzianą rozdzielnicą 

niskiego napięcia (zlokalizowaną w granicach nieruchomości), a istniejącą stacją SN/nn 

(znajdującą się w granicach nieruchomości), należy wykonać linię kablową YAKXS 4x70mm2 o 

długości trasy    100 

m. Kabel winien zostać ułożony w ziemi na głębokości 80cm na podsypce piaskowej (10 cm), 

pokrycie kabla należy również zabezpieczyć piaskiem (10cm) przed uszkodzeniami. Na piasek 

należy przewidzieć konieczność umieszczenia folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. Po 

zasypaniu wykopu należy dokonać zagęszczenia gruntu. 

Zabezpieczenia przewodów od strony Elektrowni należy dokonać przez wyłącznik 160 A. 
 
Przyłącz  do  sieci  elektroenergetyczej  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w 

wydanych przez zakład dystrybucyjny  warunkami przyłącza. 
 
3.1.5.5. Komunikacja i zdalne sterowanie 

 
 
Monitorowanie pracy elektrowni powinno być prowadzone za pomocą modułu 

komunikacyjnego do rejestracji danych zapewniających monitorowanie do 100 falowników o 

łącznej mocy do 1MWp. Monitoringiem objęte muszą być poszczególne inwertery, w celu 

zapewnienia dokładnego kontrolowania pracy całej instalacji. 

Należy zapewnić transmisję danych do OSD Energa-Operator SA Oddział w Elblągu za 

pośrednictwem kanału GPRS. Odczyt parametrów pracy instalacji (m.in. moc, wydajność) ma 

się odbywać przy pomocy WebSerwera. 
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3.1.6. Wyposażenie elektrowni fotowoltaicznej. 
 

3.1.6.1. Moduły fotowoltaiczne 
W elektrowni należy zastosować moduły polikrystaliczne, montowane na konstrukcji wsporczej 

o ekspozycji południowej. Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej 

parametrami o następujących wartościach: 
 

Parametr Zakres 

Typ modułu Polikrystaliczny 

Moc Co najmniej 300 Wp 

Temperaturowy współczynnik mocy Poniżej 0,43%/o C 

Spadek sprawności przy radiacji niższej o 

200W/m2 

Poniżej 5% 

Gwarancja mocy po 10 latach pracy Nie mniej niż 90 % wartości nominalnej 

Gwarancja mocy po 25 latach pracy Nie mniej niż 80 % wartości nominalnej 

Tolerancja mocy Tylko dodatnia tolerancja mocy: minimum +5 Wp, 

brak tolerancji ujemnej 

Klasa ogniw A 

Odporność na PID Zgodnie z normą ICE 62804 lub równoważną 

Przesłona przednia Wykonana ze szkła z powłoką antyrefleksyjną oraz 

z powłoką samoczyszczącą poświadczone 

certyfikatem TUV lub równoważnym. Powłoki 

musza być nanoszone w ramach procesu produkcji 

modułu 

Odporność modułu nacisk/ssanie Nie mniej niż 5400/5400 Pa 
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Temperatura pracy -40 o C - +85 o C 

Maksymalne napięcie pracy 1000 VDC 

Certyfikaty IEC 61215 oraz ICE 61730 

Gwarancja na produkt Nie mniej niż 10 lat 

Puszka przyłączeniowa IP67, co najmniej 3 diody bocznikujące, konektory 

MC4 lub równoważne 

 
 
 

3.1.6.2. Falowniki 
 
 

W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia 

paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy zastosować falowniki charakteryzują się 

wydajnością minimum 98%. Inwertery winny być wyposażone w standardowe złączki MC4, 

pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia paneli przy jednoczesnym 

zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się 

stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne 

oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system 

kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu 

paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. 

Należy uwzględnić konieczność zastosowania co najmniej  3 szt. falowników PV. 
 

Zastosowane inwertery mają być w pełni zautomatyzowane, posiadające własne zabezpieczenia 

oraz wymagane prawem normy. 

 

3.1.6.3. Konstrukcje wsporcze 
 

Konstrukcje montażowe, wykorzystane przez Wykonawcę w procesie realizacji przedmiotu 

zamówienia muszą spełniać łącznie następujące warunki: 
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− Konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN - EN ISO 

1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności 

według PN-EN ISO 12944- 2; zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę 

korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję; 

− Sposób posadowienia dostosowany do podłoża, uzależniony od wyników badań 

geotechnicznych gruntu działek; 

− Konstrukcja wsporcza powinna umożliwiać takie mocowanie modułów do konstrukcji, 

które nie przenosi obciążeń (powstałych np. w skutek oddziaływania temperatury na 

konstrukcję, czy też podnoszenia/opadania gruntów podczas odwilży) konstrukcji 

bezpośrednio na moduły; 

− Konstrukcja wsporcza powinna posiadać gwarancję na wady ukryte na okres minimum 

10 lat. 

Wymaga się aby Wykonawca zastosował w konstrukcji wysokowartościowe materiały 

zapewniające jej długoletnie (25 lat) i nienaganne funkcjonowanie. 

Konstrukcja nośna (konstrukcja stojakowa) dla modułów fotowoltaicznych powinna składać  się 

z: 

− ocynkowanej, stalowej ramy, 

− aluminiowych, poziomych lub pionowych belek nośnych, 

− elementów mocujących (elementów łączących) ze stali szlachetnej lub aluminium. 

Łączenie elementów z różnych materiałów wymaga specjalnego zabezpieczenia przed 

powstawaniem ognisk korozji. Rama stalowa powinna zostać osadzona w gruncie za pomocą 

urządzeń, przy czym głębokość osadzenia zależy od charakterystycznych warunków panujących 

na Terenie Budowy i ustalana jest w oparciu o nośność gruntu oraz obciążenie śniegiem i 

wiatrem oraz pozostałe czynniki możliwe do przewidzenia w kontekście prowadzonych prac 

montażowych. W ramie stalowej należy przewidzieć otwory do podłączenia instalacji 

uziemiającej. Krata z profili aluminiowych osadzana jest na zamontowanej ramie stalowej. Krata 

ta jest przymocowywana do ramy stalowej za pomocą zestawu wspornikowego. 

W zależności od rozwiązań zaproponowanych w Projekcie przez Wykonawcę, powinien  on 

wziąć przynajmniej pod uwagę następujące sposoby osadzenia konstrukcji wsporczej pod 

moduły fotowoltaiczne i falowniki ( w zależności od istniejących warunków gruntowych): 

− opierająca się na pojedynczych stalowych podporach wbijanych w podłoże, 
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− opierająca się na kilku stalowych podporach (ilość podpór uzależniona od ilości 

mocowanych modułów) wbijanych w podłoże, 

− opierająca się na dwóch podporach montowana do betonu, 

− opierająca się na dwóch podporach, mocowana na płytach betonowych. 

Niezależnie od zastosowanego rodzaju konstrukcji moduły fotowoltaiczne należy mocować 

bezpośrednio do szyn aluminiowych, nie dopuszcza się bezpośrednio pod modułami szyn ze  

stali ocynkowanej. 

 

3.1.6.5. Ochrona przed porażeniem 
 
 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez: 

 
- zachowanie odległości izolacyjnych, 

 
- izolację roboczą, 

 
- szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S. 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi zostanie 

zrealizowana ochrona odgromowa poprzez podłączenie konstrukcji modułów fotowoltaicznych 

do instalacji odgromowej. Należy przewidzieć montaż instalacji odgromowej. 

3.2. Montaż Komputerowego Systemu Nadzoru 
 
Całością pracy elektrowni fotowoltaicznej powinien zarządzać Komputerowy system nadzoru, 

którego zadaniem byłoby: 

• zarządzanie pracą elektrowni fotowoltaicznej, 

• rejestrację zdarzeń i danych., 

Minimalne wymagania dotyczące klasy sytemu informatycznego: 
 
• Silnik bazy danych SQL 2008 lub SQL 2005. 

• Serwer aplikacji oparty o IIS. 

• System  dostępny  w  technologii  przeglądarki  internetowej  (bez  potrzeby  instalacji     na 

stacjach roboczych). 
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• Możliwość dołączania dodatkowych raportów zdefiniowanych za pomocą innych narzędzi. 

• Możliwość samodzielnego budowania raportów tabularycznych z elementami konfiguracji 

wyglądu, sortowania, filtrowania grupowania danych. 

• Możliwość  rozbudowy  systemu   na  poziomie  administratora  systemu  o  nowe:       pola, 

słowniki, mechanizmy przeliczania. 

• Możliwość obsługi wybranych funkcji systemu na urządzeniach przenośnych. 
 
 
3.3. Dostawa oprogramowania do grafikowania i bilansowania 

Dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać grafikowanie zużycia i produkcji  energii 

oraz w przyszłości zapewnić właściwą obsługę w zakresie obecności na rynku bilansującym 

energii. 

 

4. Realizacja robót 
 
4.1. Przygotowanie terenu budowy 

 
 
W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót 

przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych, obejmujących: 
 

 dokumentacje terenu, 
 

 prace geodezyjne i geotechniczne, 
 

 przygotowanie zaplecza budowy, w tym przygotowanie dróg dojazdowych  do    terenu 

budowy, 
 

 oczyszczenie terenu ( w tym ewentualną wycinkę drzew), 
 

 zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 

 zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc 

prowadzenia robót, 
 

 inne rozbiórki/demontaże, obniżenie obiektów mogących zacieniać
 panele fotowoltaiczne, niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót 



51  

 

4.2. Prowadzenie robót 
 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, 

kanały i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanałów, ciepłociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót.  

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 

jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 

W zakresie wynikającym z budowy farmy PV należy po zakończeniu robót zasadniczych 

dokonać odtworzenia rozebranych nawierzchni drogowych, chodników i zieleni w pasie 

prowadzonych robót. Ponadto należy dokonać innych napraw oraz odtworzeń wszelkich innych 

obiektów budowlanych (np. ogrodzeń, czy dróg wewnątrzzakładowych) rozebranych lub 

naruszonych w trakcie wykonywanych robót przywracając je do stanu nie gorszego (równego 

lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. Dodatkowo, jeśli w ramach 

wykonywanych przez Wykonawcę prac wystąpi konieczność budowy dodatkowych dróg 

dojazdowych do miejsc instalacji urządzeń farm fotowoltaicznych, Wykonawca po ukończeniu 

zadania usunie te elementy infrastruktury, przywracając teren do stanu nie gorszego (równego 

lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 
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4.3. Roboty ziemne 
 
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. Prace pomiarowe powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 

Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Teren przeznaczony pod budowę farm fotowoltaicznych obecnie jest nierównomiernie 

porośnięty roślinnością trawiastą wraz z występowaniem skupisk krzaków i dzikiej roślinności 

drzewiastej. 

W zależności od założeń zaprezentowanych w Projekcie farm, Wykonawca w ramach 

prowadzonych prac dokona usunięcia i utylizacji zbędnych krzaków i usunięcia drzew 

znajdujących się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, na koszt własny. Oczyszczone 

drewno z wycinki drzew przekaże Zamawiającemu. 

W przypadku konieczności wycięcia drzew (z wyjątkiem drzew owocowych), Wykonawca 

uzyska na własny koszt decyzje odpowiednich jednostek administracyjnych i po uzyskaniu 

zgody, wytnie drzewa i drewno przekaże Zamawiającemu. 

 Roboty ziemne obejmują w szczególności: 

 Roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych), 

 Wykonanie wykopów liniowych dla instalacji liniowych, kabli, itp. 

 Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia. 

 Zasypywanie wykopów i dołów. 

 Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 
 Odwodnienie wykopów. 
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4.3.1. Prace przygotowawcze 
 

Ziemne prace przygotowawcze obejmują: 

a. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

b. Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego 
przed rozpoczęciem Robót., 

c. Prace  geotechniczne  konieczne  do  przeprowadzenia  na  potrzeby  założeń   do 
Projektu, 

d. Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 
terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

e. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

f. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

g. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 
wodę oraz odprowadzenia ścieków. 

h. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, jeśli byłyby wymagane. 

i. Dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i    sprzętu 
budowlanego. 

j. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i 

projektowych. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i 

nasypów należy: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, 
niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą 
itp., 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów,  wykonanie  robót  rozbiórkowych,  istniejących  obiektów  lub  ich       
resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

− przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu i czy jest zgodny ze sporządzonym Projektem. 

 
4.3.2. Prace geodezyjne. 

 

Prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczaniem  i  realizacją  robót  ziemnych  obejmują    
między 
innymi: 

 wyznaczenie  i  stabilizację  w  terenie  (w  nawiązaniu  do  stałej  osnowy     
geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania 
itp., 

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych. 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: 

 mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, wykaz współrzędnych w wersji papierowej 
i elektronicznej (plik TXT), sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 
dokładności itp. (4 komplety), 

 kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem 
technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
prowadzonego przez właściwe urzędy 

 
4.3.3. Roboty ziemne zasadnicze. 

 
W ramach realizacji Kontraktu, Wykonawca musi wziąć pod uwagę
 konieczność przeprowadzenia następujących prac zasadniczych: 

a) wykopy w gruncie, 
b) wykonanie podsypki pod kable elektroenergetyczne, 

c) wykonanie obsypki kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami 
umożliwiającym zasianie trawy, 

d) zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z 
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wykopów lub ukopu, 

e) wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 

f) plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

g) humusowanie terenu, 

h) zasiew obsiew trawą. 
 
 

4.3.4. Postępowanie z humusem i obsiew trawą. 
 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować 
koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, jeśli będzie to konieczne, Wykonawca opracuje 
recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania. 

Uzdatnienie   należy   rozumieć   jako   doprowadzenie   ziemi   do   odpowiedniego   odczynu    i 
wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne. 

Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości 8 - 12 cm. Nasiona traw powinny być wysiane 
po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia 
do 
15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia 
powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż". Wysiane nasiona należy 
uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest 
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 – 3 dni w ilości do 
10 mm wody na 1 m2 na dobę (w okresie suszy powinno nawadniać się codziennie) w 
godzinach porannych. 

 
4.3.5. Materiały wykorzystane w pracach ziemnych. 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
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− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 
rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, 
rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

− ziemia urodzajna. 
 
 

4.3.6. Sprzęt wykorzystywany w pracach ziemnych. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających    dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
 

4.3.7. Postępowanie z istniejącymi instalacjami. 
 

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje 
podziemne, Wykonawca ma skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z 
instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą 
współpracę przez cały czas trwania Robót. 

Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację 
wszystkich głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w 
wyniku prowadzonych Robót. 

Wykonawca ma wykonać wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać 
informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. 
Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest 
przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji, które 
mogą kolidować z elementami 
Robót Stałych, tam gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie 
powstawania konfliktów Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu  
lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. 

 
 

4.3.8. Przesadzanie krzewów i drzew. 
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Jeśli na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, Wykonawca będzie zobligowany do 
przeprowadzenia procesu przesadzenia drzew i krzewów, ma on obowiązek kierować się 
następującymi wytycznymi. 

Wybór okresu przesadzenia zależy od właściwości danej rośliny oraz warunków klimatycznych 
i glebowych. 

Drzewa i krzewy należy wydobyć z ziemni ręcznie lub za pomocą specjalistycznej maszyny i 
przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w specjalnym koszu. W czasie transportu 
korzenie roślin powinny być zabezpieczone przed wysychaniem, pnie i gałęzie przed 
skaleczeniami. Przed sadzeniem należy obejrzeć dokładnie system korzeniowy i wszystkie 
korzenie uszkodzone przyciąć aż do zdrowej tkanki. Powierzchnię cięcia korzeni grubych i 
miękkich zaleca się przysypać zmielonym węglem drzewnym. 

Doły pod drzewa i krzewy kopać w takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego 
gatunku. Ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. 

Wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji drzew oraz krzewów są następujące: 

 pora przesadzenia - jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w miejscu wskazanym
 przez Zamawiającego, 

 doły pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i powinny być 
zaprawione ziemią urodzajną, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami, a w 
przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym opalowaniem, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę 
i podlać 

 
4.4. Odbiory 

 
 

4.4.1. Zgodność Robót z kontraktem. 
 
 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i  Urządzenia 
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będą zgodne z Kontraktem. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 

Urządzenia Wykonawca niezwłocznie zastąpi innymi, a Roboty zostaną rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 
 

4.4.2. Zgodność robót z normami. 
 
 
W różnych miejscach Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) podane są odnośniki  do 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm, które nie  

zostały wymienione w niniejszym PFU, w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. Tam, 
gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być 

spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy 

tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o 

ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy 

krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się 

zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką samą lub wyższą jakość wykonania niż 

normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie miał wgląd w takie 

normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy 

wyspecyfikowanymi normami a zaproponowaną alternatywą muszą być dokładnie 

przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch kopiach, 

na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby 

Zamawiający zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które 

mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, 

kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane 
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pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Zamawiającego a na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani 

usług według zamiennych norm. 

W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają 

równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w 

dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na 

podwyżkę kosztów Robót. 
 

4.4.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości: (1) wszelkich ustaw, (2) aktów wykonawczych 

do ustaw, (3) przepisów wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem, będzie on w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy 

i podczas prowadzenia Robót. 

4.4.4. Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia. 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń 

wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych 

kontraktem. 

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od 

zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla 

Kontraktu - Prawem Budowlanym i Prawem ochrony środowiska. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego w 

otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

Wykonawca  zobowiązany jest  do  uzyskania  pisemnego pozwolenia na  przeprowadzenie prac 

przyłączeniowych farm fotowoltaicznych do rozdzielni energetycznych Zamawiającego. 
 

4.4.5. Stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
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lokalizacji Terenu Budowy, budynków, dróg wewnątrzzakładowych, itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania Robót lub, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób  oddziaływać. 

Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które 

Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. 

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem  

jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi 

fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych  

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady 

niezanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają   być 

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub 

lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej 

 
 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa 

pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 
 
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do  

gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 
 
W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów 

lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Zamawiającego o 

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoż. i 
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będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

 
Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoż. oraz 

dostępność urządzeń ppoż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich 

powstania. 

 

6. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
 
6.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Adres administracyjny obiektu objętego zamówieniem: 

 
Miejscowość Oleśnica 

 
ul. Wiejska 

 
Nr działki 153/2 

 
28-220 Oleśnica 

 
Właścicielem działki, na której zlokalizowana będzie elektrownia fotowoltaiczna jest Gmina i   Miasto 

Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica. 
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