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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dotyczących budowy instalacji Fotowoltaicznej na budynku należącym do firmy 

Inwestprojekt Lublin SA, znajdującym się pod adresem ul.Zana 38A, 20-601 Lublin, 

na działce nr 10/2. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji projektowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i 

lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej w w/w budynku. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.  

 

Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i 

materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego 

projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu 

budowy ponosi Wykonawca. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe 
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i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu 

może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej 

opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż określone przez 

Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego 

oddziaływania materiału na środowisko. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty 

w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz 

właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego 

oddziaływania materiału na środowisko. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty 

w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz 

właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

 

     1.5. Odpowiedzialność wykonawcy robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

2. WYKONYWANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

2.2. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0 mm2  - przewód solarny 

Połączenia poszczególnych paneli w łańcuchy należy wykonywać specjalistycznymi 

kablami solarnymi, przy użyciu złączek w standardzie panelu. Połączony łańcuch 

składający się z paneli, należy łączyć z falownikiem stosując kable solarne UV 

o przekroju minimum 4 mm². Dla bieguna „+” należy zastosować kabel w kolorze 
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czerwonym, dla bieguna „–” należy zastosować kabel koloru czarnego bądź 

niebieskiego.  Na fasadzie kable należy mocować do konstrukcji wsporczej pod 

panele, pamiętając by unikać tworzenia tak zwanej pętli i nie obciążać złącz 

konektorowych. W pomieszczeniach zamkniętych kable należy układać w rurach 

osłonowych. Podczas układania kabli należy zachować szczególną ostrożność, aby 

nie uszkodzić izolacji kabla o ostre krawędzie konstrukcji. Kable należy układać 

blisko siebie, by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Kable 

DC na fasadzie należy przypinać do konstrukcji montażowej pod panele 

fotowoltaiczne tak, aby nie obciążały złączek konektorowych, używać pasków 

odpornych na UV, w kolorze czarnym. Podczas układania kabli należy zachować 

szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji kabla o ostre krawędzie 

konstrukcji. Kable DC należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość 

indukowania się w nich przepięć. W pomieszczeniach obiektu, kable DC należy 

prowadzić w rurach osłonowych.   

 
Wymagania techniczne dotyczące kabla DC 

 napięcie izolacji minimum 1000V DC, 

 dopuszczalna temperatura pracy w przedziale nie węższym niż -40 do 90 ºC, 

 przekrój kabla minimum 4 mm² Cu, 

 testowany i certyfikowany przez TÜV lub certyfikat równoznaczny, 

 wodoszczelność, 

 II klasa ochrony od porażeń (podwójna izolacja), 

 odporny na UV, ozon i amoniak. 

Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2 - końcówki solarne 

do przewodu 4mm2 

Do łączenia dwóch odcinków przewodu solarnego, należy używać oryginalnych 

konektorów damskich oraz męskich pochodzących od tego samego wytwórcy. 

Nie dopuszcza się wymiany konektorów przy panelach PV. Do zaprasowywania 

końcówek konektorów na przewodach DC, należy używać narzędzi i technologii 

wskazanych przez producenta konektorów. 

 

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5 

mm2 - YDY 5x10 mm2 

Podłączenie inwertera do sieci wewnętrznej budynku należy wykonać za pomocą 

kabla typu YDY 5x10mm², przekrój kabla dobrać do prądu znamionowego falownika 

po stronie AC uwzględniając odległość pomiędzy falownikiem, a główną tablicą 

zasilającą. 
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Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 25 mm2 

– jednożyłowy w izolacji PCW (przewód ochronny PE) 

Do uziemienia falowników oraz zabezpieczeń strony DC i AC należy doprowadzić do 

rozdzielnic przewód PE o przekroju żyły min 16mm2. 

 

2.3. Roboty instalacyjne w budynkach 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do 

gotowego podłoża, masa do 10 kg - Rozdzielnica DC z wyposażeniem 

Rozdzielnicę wraz z wyposażeniem w postaci zabezpieczeń stron DC i AC należy 

umieścić możliwie najbliżej miejsca montażu falownika na ścianie, używając w tym 

celu dybli montażowych.  

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do 

gotowego podłoża, masa do 150·kg - inwerter na gotowym podłożu z częściowym 

rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, ilość otworów mocujących do 4 -falownik 

do 25kW 

 Przy montażu falownika należy kierować się jego fabryczną instrukcją. Należy dążyć 

do tego, by miejsce montażu falownika było w jak najmniejszej odległości od 

piętrowej tablicy zasilającej. Falownik powinien być zlokalizowany w miejscu 

umożliwiającym naturalny ruch grawitacyjny powietrza, nie może być montowany we 

wnęce, szafie, czy w pobliżu źródła ciepła. Należy zachować odległość min. 0,5 m od 

innych urządzeń. Najdogodniejsza wysokość od posadzki to ta, kiedy wyświetlacz 

znajduje się na wysokości oczu osoby obsługującej. Lokalizacja falownika powinna 

umożliwiać dostęp do ręcznego wyłącznika strony DC. Dopuszcza się lokalizację 

falownika na zewnątrz jednak nie może to być ściana narażona na ekspozycję 

promieniowania słonecznego i powinno to być miejsce zadaszone, chronione w ten 

sposób przed bezpośrednim zalaniem wodą z opadów. Kable przyłączeniowe należy 

chronić rurkami instalacyjnymi. 

 

2.4. Pokrywanie fasady panelami ogniw słonecznych 

Panele fotowoltaiczne należy montować używając profili montażowych wykonanych 

z aluminium anodowanego, wyklucza się inny materiał niż aluminium 

w konstrukcyjnym kontakcie z panelem fotowoltaicznym, pozostałe elementy takie jak 

haki czy śruby powinny być wykonane ze stali nierdzewnej A2. Do mocowania paneli 

należy używać typowych aluminiowych uchwytów skrajnych oraz środkowych 

dopasowanych do grubości ramy panelu. Przed montażem paneli należy 

bezwzględnie wyregulować konstrukcję montażową tak, aby stanowiła jedną 
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płaszczyznę. Niedopuszczalnym jest by cztery punkty podparcia panelu nie stanowiły 

jednej płaszczyzny. Panele należy mocować w czterech punktach na dłuższych 

bokach ramy w strefach wskazanych przez producenta paneli. Konstrukcja 

montażowa pod panele powinna być starannie kotwiona do warstwy betonowej 

ściany nośnej przy pomocy prętów gwintowanych M12 obsadzonych na min. 100mm 

za pomocą odpowiedniej kotwy chemicznej, uwzględniając podmuchy wiatru. Należy 

starannie wykonywać przejścia czy przewierty przez ściany do wnętrza budynku, tak 

aby trwale zabezpieczyć przed przeciekami i penetracją wilgoci do wnętrza budynku.  

 

 

2.5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

Uruchomienie systemu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

Pierwsze uruchomienie falownika należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

fabryczną, przestrzegając kolejności załączania oraz bezpieczeństwa osób 

obsługujących.  Przy pierwszym uruchomieniu należy skorzystać z „asystenta 

pierwszego uruchomienia”, o ile falownik zawiera takie oprogramowanie, bądź 

zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi falownika. Nastawy dotyczące współpracy 

mikroinstalacji fotowoltaicznej z siecią energetyczną powinny być zgodne z normą 

PN-EN 50438 - „Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów 

do publicznych sieci niskiego napięcia”.  
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3. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór ostateczny, 

 

Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikowych, ulegających zakryciu, polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Należy 

dokonać go w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania, oraz 

zgodności z dokumentacją realizowanych przez Wykonawcę robót, czynności 

te może realizować ustanowiony przez zamawiającego nadzór inwestorski, 

 zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 

(możliwość faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Zamawiającemu, 

 Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na 

wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, 

 Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 

Umowy, po uprzednim skutecznym zawiadomieniu zamawiającego 

 przy odbiorze końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje 

rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót, 

 warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest pozytywnie zakończona procedura 

zgłoszenia przyłączenie instalacji do sieci OSD oraz posiadanie przez Wykonawcę 

wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz 

kompletna dokumentacja wykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, 

atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 

 

 


