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1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych na terenie gmin 

Padew Narodowa, Gawłuszowice, Borowa   

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór instalacji fotowoltaicznych na budynkach lub gruncie.  

Zakres robót obejmuje wykonanie:  

• instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,  

• montażu modułów fotowoltaicznych,  

• połączeń modułów i urządzeń fotowoltaicznych tworzących instalację,  

• połączenia z istniejącą instalacją elektryczną w obiekcie,  

• ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  

• ochrony przepięciowej i odgromowej.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

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

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 

do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z jednostką projektową.  

2. MATERIAŁY.  

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych 

oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.  

 



 
 

 

2.1. Odbiór materiałów na budowie.  

− materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, 

− dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy, 

− w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót.  

2.2. Składowanie materiałów na budowie.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

2.3. Rodzaje materiałów  

2.3.1. Moduły fotowoltaiczne  

Podstawowe dane modułów PV przyjętych w projektach: 

Moduły fotowoltaiczne o mocy min. 270 Wp 

Moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny (lub monokrystaliczny)  ma zadanie przetwarzać energię 

promieniowania słonecznego na prąd stały. Moduły powinny się charakteryzować 

następującymi parametrami: 

Parametry modułów Oczekiwany Parametr Tolerancja 

Liczba ogniw 60 ogniw  Równy 

Typ ogniw 4 bus barowe Nie mniej niż 

Moc P min (Wp) 270 Wp Nie mniejszy niż 

Współczynnik sprawności modułu min 16% Nie mniejszy niż 

Napięcie przy P max   31,9V – 32,3V  W zakresie 

Prąd przy P max   8,31 – 9,3 A W zakresie 

Napięcie jałowe Voc 38,1 – 38,74 V W zakresie 

Prąd zwarciowy ISC 8,8 – 9,7 A W zakresie 

Współczynnik temperatury dla P max   -0,41 %/ oK Nie większy niż 

Współczynnik temperatury dla I sc   +5,1mA/ oK 
Nie gorszy niż tj. od 0 do -
+5,1mA/ oK 

Współczynnik temperatury dla V oc   -128mV/ oK 
Nie gorszy niż tj. od 0 do -
128mV/ oK 

Maks. napięcie systemu (V) 1 000 VDC Równy 

Współczynnik wypełnienia (%) 76,6 % Nie mniejsza niż 

Temperatura robocza -40 oC do +85 oC Nie mniejsza niż 

Maksymalne obciążenie mechaniczne 5400 Pa Nie mniejsze niż 



 
 

 

Grubość ramy min 38 mm Nie mniejsza niż 

Gwarancja na moduł fotowoltaiczny 5 lat Nie mniejsza niż 

2.3.2. Inwertery (falowniki).  

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

na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem 

ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne (temperatura 

pracy co najmniej od -25⁰C do +50 ⁰C) oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery 

winny zostać wyposażone w system pomiaru izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie 

uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo 

użytkowania oraz zabezpieczenie przed błędną polaryzacją modułów. Ponadto inwerter powinien 

posiadać monitoring parametrów sieci, zabezpieczenie przed pracą wyspową oraz być przystosowany 

do pracy z polską siecią dystrybucyjną (spełniać normę EN 50438).  

 

 

Falownik powinien być wyposażony w rozłącznik DC, złącze RS 485 oraz złącze ethernet lub wifi, aby 

umożliwić ewentualne połączenie z siecią internetową. 

Dopuszcza się zastosowanie falowników bez możliwości bezpośredniego połączenia z Internetem. 

Wówczas należy zastosować datalogger lub inne urządzenie, które pozwoli na ewentualne 

monitorowanie pracy instalacji. 

 

Gwarancja na inwertery musi wynosić co najmniej 5 lat, aby zapewnić bezawaryjną i wydajną pracę 

systemu dla Beneficjenta, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 

 

Inwerter należy zainstalować zgodnie z wytycznymi instrukcji montażowej zwracając, w szczególności 

uwagę na odległości od sąsiednich urządzeń. 

 

Inwerter zgodnie z instrukcją IRiESD musi posiadać niezbędne zabezpieczenia: 

- zabezpieczenia nadprądowe, 

- zabezpieczenia pod- i nadnapięciowe, 

- zabezpieczenie skutków od pracy niepełno fazowej. 

 

Falowniki powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

 

Inwertery 1 fazowe do 3kWp 

WARUNKI OTOCZENIA 

Stopień ochrony obudowy                                                                                    min. IP65 

Zakres temperatur 

pracy                                                                                          
min. -25 ÷ +50°C 

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej                                                      100% 

Waga ≤ 21,5kg 

ZABEZPIECZENIA 

Pomiar izolacji po stronie 

DC                                                                                        
tak 

Wbudowany rozłącznik 

DC                                                                                    
tak 

Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepięciowych tak 

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. 
ograniczenie mocy 

wyjściowej 

WARTOŚCI WEJŚCIOWE 

Maksymalny prąd wejściowy ≤ 19,8A 

Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC)                           ≥ 18,0 A 



 
 

 

Minimalne napięcie  [wartość min. Napięcia mieszcząca się w zakresie] 

wejściowe                                                                                         
≥420V 

Minimalne napięcie 

wejściowe                                                                                         
70-165 V 

Liczba MPPT 1 

Pobór energii w nocy < 1W 

Klasa ochrony 1 

SPRAWNOŚĆ 

Maksymalna sprawność 95,90% 

Europejski współczynnik sprawności 94,50% 

WARTOŚCI WYJŚCIOWE 

Współczynnik mocy cos 

ϕ                                                                                      
0,85 - 1 ind./ poj. 

Ilość 

faz                                                                                                                                        
1 

Napięcie wyjściowe                                                                                                              230V 

Częstotliwość                                                          50Hz 

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE 

Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii        tak 

Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter)        tak 

Możliwość ograniczenia mocy wyjściowej falownika (ripple control) tak 

Modbus RTU over 

RS485                                                                                           
tak 

Wbudowany WLAN IEEE 

802.11                                                                               
tak 

Wbudowany Ethernet                                                                                      tak 

Wbudowany serwer 

WWW                                                                                      
tak 

Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji      tak 

Możliwość wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika za 

pośrednictwem USB lub zdalnie za pomocą internetu 
tak 

Wyświetlacz tak 

 

Inwertery 3 fazowe , instalacje od 3,24kWp 

WARUNKI OTOCZENIA 

Stopień ochrony 

obudowy                                                                                           
min. IP65 

Zakres temperatur 

pracy                                                                                             
min. -25÷ +60°C 

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej                                                    100% 

Waga ≤ 21,9kg 

ZABEZPIECZENIA 

Pomiar izolacji po stronie 

DC                                                                                          
tak 

Wbudowany rozłącznik 

DC                                                                                              
tak 

Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepięciowych                           tak 

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp.                
Ograniczenie mocy 

wyjściowej 

WARTOŚCI WEJŚCIOWE 

Maksymalny prąd wejściowy ≤ 16A 

Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) ≥ 24,0 A 

Maksymalne napięcie 

wejściowe                                                                                      
1000V 

Minimalne napięcie 

wejściowe                                                                                         
≤ 150V 



 
 

 

Liczba przyłączy prądu stałego  2+2 

Liczba MPPT 2 

Pobór energii w nocy < 1W 

Klasa ochrony 1 

WARTOŚCI WYJŚCIOWE 

Współczynnik mocy cos ϕ                                                                                     0,85 - 1 ind./ poj. 

Ilość 

faz                                                                                                                                           
3 

Napięcie 

wyjściowe                                                                                                                     
400V 

Częstotliwość 50Hz 

SPRAWNOŚĆ 

Maksymalna sprawność 98,00% 

Europejski współczynnik sprawności 96,50% 

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE 

Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami 

energii                                        
tak 

Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter)        tak 

Możliwość ograniczenia mocy wyjściowej falownika (ripple 

control)                       
tak 

Modbus RTU over 

RS485                                                                                          
tak 

Wbudowany WLAN IEEE 802.11                                                                       tak 

Wbudowany Ethernet                                                                           tak 

Wbudowany serwer WWW                                                                                       tak 

Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji      tak 

Możliwość wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika za 

pośrednictwem USB lub zdalnie za pomocą internetu tak 

Wyświetlacz tak 

2.3.3. Kable, przewody, osprzęt łączeniowy., układ pomiarowy, ochrona porażeniowa oraz 

przepięciowa 

Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do 

stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe 

- dławiki, złącza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:  

- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC  

- temperatura pracy od -40C do+120C  

- odporność na promieniowanie UV i ozon  

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)  

2.3.4 Ochrona przed porażeniem oraz przepięciami 

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 (lub równoważnej) należy zastosować następujące środki 

ochrony: 

- Ochrona podstawowa – izolacje przewodów, obudowy ochronne urządzeń i aparatów elektrycznych 

chroniące przed dotykiem bezpośrednim. 

- Ochrona uzupełniająca – szybkie wyłączenie w sieci TN-S za pomocą wyłączników nadprądowych po 

stronie AC. 

 



 
 

 

2.3.5. Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze. 

 

Instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach mogą być narażone na uszkodzenia ze względu 

na bezpośredni przepływ prądu piorunowego przez ramy modułów jak i konstrukcję montażową. 

Zainstalowanie paneli PV na dachu budynku w wielu przypadkach nie zwiększa wartości ryzyka 

szkód piorunowych wyznaczonego dla obiektu, wynikającego głównie z jego konstrukcji, usytuowania, 

wyposażenia i przeznaczenia. Instalując panele fotowoltaiczne na budynkach należy kierować się 

normą: „PN - EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem” lub 

równoważną 

i w razie wystąpienia konieczności należy zamontować zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi  

z normy. 

Bezwzględnie konieczne jest zastosowanie systemu przeciwprzepięciowego, czyli odpowiednich 

ograniczników przepięć oraz układu ekwipotencjalizacji. Podstawowe zasady ochrony przed 

bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego określono w normach ochrony odgromowej: 

• PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne, lub równoważnej, 

• PN - EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem, lub 

równoważnej, 

• PN-EN 62305-3:2011, Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia, lub równoważnej, 

• PN-EN 62305-4:2011, Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach budowlanych, lub równoważnej 

Należy zastosować instalację uziemiającą z wykorzystaniem skrzynki przyłączeniowej wraz  

z ogranicznikami przepięć oraz uziemienia przy pomocy miedzianego przewodu. 

Stosowane zabezpieczenie projektowanych instalacji po stronie DC: 

- skrzynki przyłączeniowe łańcuchów PV z ogranicznikiem przepięć typu 2 lub typu 1+2, oparte na 

technologii co najmniej warystorowej lub iskiernikowej*, 

- uziemienie ogranicznika z użyciem przewodu co najmniej 10mm2 dla ogranicznika przepięć typ 2, 

oraz 16 mm2 dla ogranicznika typu 1+2, 

- w przypadku gdy odległość pomiędzy modułami a falownikiem przekracza 10 m, to należy wówczas 

zastosować jeden ogranicznik przepięć przy modułach fotowoltaicznych oraz drugi przy inwerterze. 

*Wybór odpowiedniego ogranicznika przepięć ciąży na Wykonawcy. Dobór ogranicznika powinien 

zostać dokonany zgodnie ze stosownymi normami.  

Zgodnie z normą PN-EN 62305-4 zaleca się przeprowadzania kabli możliwie jak najbliżej elementów 

metalowych sieci połączeń wyrównawczych oraz należy ograniczać sytuacji powstawania pętli 

indukcyjnej. 

 

2.3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

 

Szczegółowe zasady stosowania ochrony przeciwprzepięciowej zawierają normy: 

• PN-EN 62305-3:2011, Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia, lub równoważna, 

• PN-EN 62305-4:2011, Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach budowlanych, lub równoważna, 

• PN-IEC 61643-11:2013-06, Urządzenia ograniczające przepięcia dołączone do sieci 

rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania techniczne i metody badań, lub równoważna, 

• PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 

powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia, 

lub równoważna, 



 
 

 

• PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania, lub równoważna, 

W celu uniknięcia uszkodzenia, lub też całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od 

skutków pośredniego rażenia piorunem instalacja fotowoltaiczna jest zabezpieczona od strony DC 

ochronnikami przepięciowymi. W celu wyrównania potencjałów elementy zewnętrzne instalacji 

odgromowej należy połączyć z konstrukcją nośną i ramą instalacji PV. Jeśli instalacja wewnętrzna nie 

posiada zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zaleca się zabezpieczyć ją od nieprzewidzianych przepięć 

w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepięciowymi dedykowanymi do pracy z energią 

elektryczną o parametrach sieciowych klasy 1+2.  

Inwertery montowane powinny być z odpowiednią zabudową chroniącą od niekorzystnych 

wpływów atmosferycznych, w celu wydłużenia czasu ich działania.  Połączenia moduł-moduł 

wykonane zostaną za pomocą gotowych przewodów zamontowanych już w modułach. W przypadku 

konieczności przedłużenia przewodu zastosować przewód PV 1F BC-SUN (lub podobny o nie gorszych 

właściwościach) o przekroju żyły 4mm2 zakończonymi końcówkami typu MC4. Uwaga. Zabrania się 

łączenia przewodów solarnych w inny sposób (lutowanie, szybkozłączki itp.) niż poprzez zastosowanie 

gotowych złącz MC4. 

 

2.3.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Instalacje fotowoltaiczne jeżeli są wykonane poprawnie nie powinny zwiększać zagrożenia czy to 

pożarowego czy dla zdrowia i życia osób. Dla zwiększenia bezpieczeństwa beneficjentów 

projektowane instalacje wyposażone są w urządzenia przeciwpożarowe, które spełniają normę PN-EN 

60947-3:2009, lub równoważną 

 

Projektowana konstrukcja pod ogniwa fotowoltaiczne nie wpływa w żaden sposób na zmianę warunków 

pożarowych obiektu. 

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy 

projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: 

a) Należy stosować przewody, aparaty i urządzenia z atestami stosowalności w budownictwie, 

przewody muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia – 

izolacje o napięciu znamionowym 1000V 

b) Instalacja objęta jest działaniem urządzeń aparatury zabezpieczeniowej i wyłącznika prądu. 

c) W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych oraz 

przewodów o średnicy powyżej 40 mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI-60 

lub EI-60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej 

wymaganej dla tych oddzieleń przeciwpożarowych. 

Projektowana konstrukcja pod ogniwa fotowoltaiczne nie wpływa w żaden sposób na zmianę warunków 

pożarowych obiektu. 

Obowiązujące normy i przepisy: 

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych -- Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych, lub równoważna 

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne 

(PV) układy zasilania, lub równoważna, 

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia, lub równoważna 

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r.     Prawo o ochronie przeciwpożarowej 

 

 



 
 

 

2.3.8. Konstrukcja nośna 

 

W projekcie założono, że większość instalacji będzie montowana na dachach budynków 

jednorodzinnych. Przewiduje się również umieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków 

gospodarczych oraz na gruncie. Systemy montażowe powinny być dostosowane do konkretnych 

warunków stref wiatrowych i śniegowych.  

Wyszczególniane jest kilka typów systemów montażowych: 

Systemy na dachy skośne: 

a) Dachy pokryte dachówką – system na tego typu dach złożony jest z : 

 

- Haków montażowych do danego typu dachówki, 

- śruby, podkładka i nakrętka do połączeń haka z profilem (lub dedykowany adapter), 

- śrub talerzowych,  

- profili montażowych,  

- łączników profili, 

- klem środkowych i końcowych. 

 

b) Dachy pokryte blachą – w skład takiego systemu montażowego wchodzą: 

- śruby podwójnie gwintowane z adapterem,  

- śruby, podkładka i nakrętka do połączeń haka z profilem (lub dedykowany adapter) 

- profile montażowe, 

- łączniki profili,  

- klemy środkowe i końcowe. 

 

c) Dachy pokryte blachą trapezową – złożonego z: 

- Mostków trapezowych, 

- blachowkrętów do materiałów cienkościennych, 

- klem środkowych i końcowych, 

- klipsów do kabli przypinanych do mostków trapezowych. 

 

Systemy montażowe na dachy płaskie 

 

a) Systemy aerodynamiczne –  oparte są na specjalnie dostosowanych uchwytach montażowych na które 

mocuje się balast. Systemy te charakteryzują się najniższym koniecznym do zastosowania obciążeniem 

z pośród wszystkich systemów balastowych. Ich zaletą jest również brak ingerencji w poszycie dachowe 

oraz prostota ich montażu. 

Wymagane jest aby systemy aerodynamiczne były ukierunkowane na stronę południową oraz kąt 

nachylenia modułów wynosił co najmniej 15°.  

Uwaga! Systemów aerodynamicznych nie można stosować dla dachów nachylonych powyżej 5° . 

b) Systemy ingerujące w poszycie dachowe – specjalna konstrukcja oparta na trójkątach aluminiowych 

oraz profilach, charakteryzująca się dużą prostotą oraz lekką wagą. System montażowy jest 

przymocowywany do dachu za pomocą specjalnych kotew , dostosowanych do danego typu pokrycia 

dachowego. Możliwe jest zaprojektowanie konstrukcji wznoszącej moduły nawet do kąta 35°. 

 

 

c) Systemy montażowe na grunt: 

Moduły fotowoltaiczne zainstalowane są na specjalnie do tego przystosowanej konstrukcji gruntowej. 

Podstawa tej konstrukcji powinna być wbita poniżej strefy zamarzania tj. co najmniej 1,5 m. Podstawa 

konstrukcji jak i płaskowniki stanowiące bazę konstrukcji powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. 

Do stalowej części konstrukcji gruntowej należy przytwierdzić profile aluminiowe, na których będą 

przymocowane moduły fotowoltaiczne.  

W celu uniknięcia powstawania ognisk korozji miejsca połączeń elementów stalowych z elementami 

aluminiowymi muszą zostać zabezpieczone gumą EPDM. 

 



 
 

 

3. ODBIÓR ROBÓT.  

3.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.  

3.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.  

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 

zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca 

się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 

posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 

względem prac przy urządzeniach elektrycznych.  

Zakres badań odbiorczych obejmuje:  

• oględziny instalacji elektrycznych,  

• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  

• próby rozruchowe.  

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala 

jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów i prób), 

sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być 

jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone 

oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy 

z badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien 

zawierać co najmniej następujące dane:  

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  

• nazwę i adres obiektu,  

• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  

• datę wykonania badań odbiorczych,  

• ocenę wyników badań odbiorczych,  

• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,  

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  

• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.  

3.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych.  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny 

mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  



 
 

 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa,  

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  

• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  

• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  

• wykonania połączeń obwodów,  

• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  

• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  

• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji.  

3.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.  

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:  

• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 

trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 

prostoliniowości mocowania,  

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych.  

3.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych 

oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami 

powykonawczymi. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz 

PN-HD 60364-4-47. 

 



 
 

 

 

3.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi.  

Należy sprawdzić, czy:  

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, 

na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 

tych cieczy, 

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed 

przegrzaniem,  

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych 

temperatur.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD 60364-4-482.  

3.1.6. Połączenia przewodów.  

Należy sprawdzić, czy:  

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,  

• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,  

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291  

4.2. Warunki techniczne odbioru prac konstrukcyjnych na dachach budynków.  

4.2. 1 Sprawdzenie wykonania konstrukcji montażowej modułów fotowoltaicznych.  

Wszelkie prace konstrukcyjne i montażowe wykonywane na dachach budynków podlegają odbiorowi 

pod kątem spełniania następujących warunków:  

• warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom III 

- konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz innych przepisów, obowiązujących przy prowadzeniu robót 

budowlano-montażowych,  

• wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu i odbiorze wg 

PN-B-06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom III – Konstrukcje stalowe”, zastosowanych rozwiązań systemowo – materiałowych,  

• dokładności osadzenia kotew stalowych (+/- 1mm),  

• zabezpieczenia elementów mocujących przed odkręceniem,  



 
 

 

• stabilności konstrukcji i odporności na parcie wiatru,  

• zabezpieczenia elementów metalowych przed korozją,  

• braku zakłóceń w układzie odprowadzenia wód opadowych z dachu,  

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

• estetyki wykonania konstrukcji.  

4.2. 2 Sprawdzenie stanu technicznego dachu  

Po wykonaniu instalacji należy dokonać oceny stanu technicznego uwzględniającego w szczególności:  

• stan konstrukcji i pokrycia dachu z ew. zaleceniami odnośnie okresowych przeglądów i konserwacji, 

• kompletność i szczelność pokrycia dachowego,  

• zmiany w obciążeniu konstrukcji dachowej,  

• stan elementów dachu takich jak rynny, koryta, kominy, wywietrzniki, obróbki blacharskie, itp.  

4.3. Odbiór końcowy  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie odbiory, próby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania uwzględniające 

wymagania w/w dokumentów dały wyniki pozytywne.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  

• protokół z wyżej wymienionych odbiorów, badań, sprawdzeń, pomiarów, prób;  

• dokumentację powykonawczą uwzględniającą ew. zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

projektowej (potwierdzone przez osobę upoważnioną); 

• dokumenty potwierdzające pochodzenie, parametry i gwarancję na użyte materiały.  

5. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

• EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania 

dotyczące konstrukcji, 

• EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania 

dotyczące badań, 

• EN 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych --

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu,  

• EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i 

zatwierdzenie typu, 

• EN 62108 Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej,  

• EN 50521 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania 

bezpieczeństwa i badania, 



 
 

 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  

 

6. PODSUMOWANIE 

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru robót dla instalacji fotowoltaicznych zawiera konkretne 

rozwiązania techniczne, więc wszelkie nazwy firmowe wyrobów i urządzeń użyte w dokumentacji 

projektowej winny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń  

i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, za 

zgodą jednostki projektowej. Jako równoważne zostaną uznane rozwiązania posiadające cechy  

i parametry określone w dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów podanych jako 

przykładowe. Użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu wyznaczenie standardów. W 

przypadku propozycji materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, wprowadzający je, w razie 

potrzeby, wykona we własnym zakresie niezbędne opracowania projektowe wraz z koordynacją 

projektową oraz przedłoży niezbędne dokumenty potwierdzające, że wprowadzone materiały, 

urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry. 

 


