
Załącznik Nr 4 do Specyfikacji 

 

Warunki techniczne realizacji i odbioru 

 

1. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

• zgodność wykonania robót z ofertą i obowiązującymi zasadami przy tego typu robotach,  

• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  

• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  

• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.   

2. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych   

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami i Warunkami technicznymi.   

3. Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji.  

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy:  

• porażenie prądem elektrycznym,  

• upadek z wysokości, 

• inne. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu BHP.  

Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza instruktaż BHP, zapoznaje 

pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu materiału na 

budowę.  

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa.  

W pobliżu istniejących urządzeń i budowli należy prowadzić roboty z zachowaniem szczególnej 

ostrożności.  

W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej.  

6. Odbiór robót  

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.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami 

obowiązujących norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD 

do którego sieci zostanie podłączona elektrownia oraz testów scharakteryzowanych w punktach 1-9:  

1) przegląd stanu przewodów po stronie AC i DC,  

2) przegląd stanu uziemienia i połączeń wyrównawczych (ciągłości i rezystancji),  

3) pomiar biegunowości przewodów po stronie DC i rezystancji izolacji,  

4) pomiar napięcia obwodu otwartego łańcuchów modułów,  

5) pomiar prądu zwarcia łańcuchów modułów,  

6) pomiar charakterystyki I-V poszczególnych łańcuchów modułów (przy jednoczesnym pomiarze 

natężenia oraz ocenę wydajności w porównaniu z wartościami deklarowanymi przez producenta 

modułów,  

7) pomiar prądów na poszczególnych łańcuchach przy normalnej pracy falownika,  

8) poprawność trybu pracy falownika,  



9) test wyłączników i zabezpieczeń.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni 

system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne 

krajowe. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów 

i robót ponosi Wykonawca.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu prac. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 

odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 

wynik niezbędnych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, 

w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badan, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 

Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji,  

• wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji 

i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.  

7. Oględziny instalacji elektrycznych  

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

Oględziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenia:  

• spełniają wymagania bezpieczeństwa,  

• zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane,  

• 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.  

8. 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 korozja elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych.   

9. 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 obowiązującej normy.   

10. 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,  

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza maja wymagane  

zabezpieczenie przed przegrzaniem,  

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem  

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem  

• niebezpiecznych temperatur.  

11. Połączenia przewodów  

Należy sprawdzić, czy:  

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

• nie jest wywierany przez izolacje nacisk na połączenia,  

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

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami obowiązującej normy. 

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej  

Ustala się, że dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,  

Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcje stalowa do fundamentu, nakrętki zabezpieczyć przed 

odkręceniem.  

  

 


