
 
Karaś, 20.04.2016 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 
I) Beneficjent/ Zamawiający: 

„Drew-Gór Drzwi” Sp. z o.o., Karaś 46, 14-200 Iława 

 
II) Nazwa projektu 

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Drew-Gór Drzwi sp. z o.o.” 
Inwestycja będzie realizowana w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.  
 
Firma Drew-Gór Drzwi Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i montaż kompletnej 
dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 39,96 kW dla „Drew-Gór Drzwi” Sp. z o.o., Karaś 46, 
14-200 Iława 
  

III) Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Kod CPV:  

09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne  
09332000-5 – instalacje słoneczne  
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje zakup, montaż oraz włączenie do sieci i uruchomienie 
instalacji 148 modułów fotowoltaicznych, na lekkiej konstrukcji posadowionej na dachu budynku 
produkcyjnego w Karasiu, na terenie działki nr 55/5 obręb geod. Karaś, gmina Iława w zakresie 
umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji. 

3. W skład elektrowni fotowoltaicznej wchodzą, panele fotowoltaiczne PV zamontowane na dachu budynku 
w części południowej oraz wschodniej, inwertery DC/AC, instalacja elektryczna DC łącząca panele 
fotowoltaiczne z inwerterami DC/AC, akumulator, aparatura zabezpieczająca, zarówno po stronie DC jak i 
AC oraz system montażowy z okablowaniem. 

4. Jeżeli w dokumentacji projektowej podano producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń, 
to tylko dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować, jako przykładowe. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem rozwiązań 
technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Należy stosować 
wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem 
bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

 
IV) Warunki udziału w postępowaniu  

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:  
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień,  



 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z 
należyta starannością 2 elektrownie OZE (fotowoltaicznych) przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o 
mocy znamionowej każdej z nich nie mniejszej niż 10 kW  
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  
1. Ofertę cenową – załącznik nr 1  
2. Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia wraz z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 
załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa 
każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu. 
 

V)   Gwarancja, rękojmia, serwis 
1. Minimalny okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia: 5 lat od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego 
2. Minimalny okres gwarancji na urządzenia techniczne zainstalowane w ramach wykonywania 
przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej: na inwertery – 5 lat, na panele fotowoltaiczne – 20 lat, na 
pozostałe urządzenia i elementy instalacji – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
3. Wykonawca udzieli 5 – letniej rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na roboty 
będące przedmiotem zamówienia, w szczególności na urządzenia techniczne i wyroby budowlane 
zainstalowane w ramach przedmiotowego zamówienia  
4. Usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą 
wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane 
do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd 2 zespołu serwisowego 
w okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały 
eksploatacyjne wymienione podczas napraw / przeglądów / konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie 
na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii. 
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, które powstały na 
skutek: eksploatacji urządzeń przez użytkownika niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez 
użytkownika do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy użytkownika lub 
osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
(dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia spowodowane 
zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie 
eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Odbycie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym 
przez przedstawiciela Wykonawcy, osoby prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolone. 
 

VI)   Kryteria oceny ofert  
- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  



 
1. Wartość oferty 90 % (max 90 pkt) 
2 . Najdłuższy okres gwarancji 10% (max 10 pkt) 
Opis sposobu przyznawania punktacji:  
 

najniższa cena wśród badanych ofert 
Wartość oferty=……………………………………………………….. x 90 = ilość pkt przyznanych ofercie (Wc) 

cena badanej oferty  
 

udzielona gwarancja (suma lat) badanej oferty) 
Gwarancja=…………………………………………………………….. x 10 = ilość pkt przyznanej ofercie (Gc) 

najdłuższa udzielona gwarancja wśród badanych ofert 

 
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 100. Punkty 
są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów 
punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.  
O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów za wszystkie kryteria oceny. Jeżeli oferenci uzyskają tę 
samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał, np. niższą cenę, następnie ten, 
który wskazał dłuższy okres gwarancji, a następnie ten, który wskazał krótszy termin wykonania.  
Brak możliwości składania ofert częściowych. 
 

VII)     Informacja na temat zakresu wykluczenia:  
Ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo w stosunku do 
zamawiającego. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VIII)     Termin realizacji zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia upływa w dniu: 30.09.2016r.  
 

IX)       Miejsce, sposób i termin składania ofert 
Oferty należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 5 maja 2016 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie, 
zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność na adres: 
Drew-Gór Drzwi Sp. z o.o., Karaś 46, 14-200 Iława 
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane 
bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 
 

X)      Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 



 
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu złożonych ofert, a jego 
uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie 
podpisania umowy. 
 
Uwaga! 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez wyłonienia oferty i bez 
podawania przyczyn. 
 
W załączeniu:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia. 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
4. Załącznik nr 4 – Umowa (projekt) 
5. Załącznik nr 1 do Umowy – Dokumentacja projektowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące instalacji fotowoltaicznej związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Drew-Gór Drzwi sp. z o.o.” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 
4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 
…………………………………..………………………………………………….……………………… 

nazwa wykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………… 

adres 
………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon, faks, e-mail wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty 
 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za 
łączną cenę:  

Netto: ………………………………………………………..zł  
Podatek VAT: ………………………………………………zł  
Brutto: ..............................................................................zł  
(słownie brutto ........................................................................................................................)  
2. Oświadczam/my, że:  
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;  
3) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
5) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 30.09.2016 r;  
6) Udzielamy gwarancji na: 
- wykonane roboty    ………….…..….. lat 
- inwertery       …………………………….. lat 
- panele fotowoltaiczne   ……………..lat 
- pozostałe urządzenia i elementy instalacji ………….. lat 
7) Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 
 8) Akceptuję/emy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany 
przez Zamawiającego;  
9) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
 
..............................................                                                ............................................................ 
miejscowość i data                                                                                    podpis osoby/osób  
                                                                                         uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
 



 
Załącznik nr 2  

 
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU 

WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 
 

Dotyczy zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zakładu 
Samochodowego w Olsztynie związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Drew-Gór Drzwi sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
 
 Oferent: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres oferenta) 
 
NIP ………………………..……………………………….………………….  REGON …………………………………………………………………….. 
  
Wykaz wykonanych z należyta starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 elektrowni OZE (fotowoltaicznych) 
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej każdej z nich nie mniejszej niż 10 kW, wraz 
z podaniem ich wartości, nazwy, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane. 
 
 
 

Lp. Przedmiot, nazwa, zakres 
dostawy 

Odbiorca / Zamawiający 
(pełna nazwa i dokładny 

adres) 

Wartość brutto 
(PLN) 

Daty wykonania 
od – do 

(dd/mm/rrrr) – 
(dd/mm/rrrr) 

1.     

2.     

 
 
 
 
 
...........................................                                                                                                  ................................... 
(miejscowość i data)                                                                                                  (Pieczęć i podpis Wykonawcy  
                                                                                     lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 



 
Załącznik nr 3 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 
 
 
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………....... oświadczam, 

że ………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa oferenta) nie jest 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:  
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
 
 
 
 
 
……………………… dnia …………………………                                                          ..……………………………………………………..  

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

UMOWA nr ………/2016  
 

 
Zawarta w dniu ……….……….. 2016 r. pomiędzy: 
„Drew-Gór Drzwi” Sp. z o.o., Karaś 46, 14-200 Iława 
reprezentowany przez 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowany przez 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
§ 1 Informacje podstawowe 

1. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Drew-Gór Drzwi sp. z o.o.” 
Inwestycja będzie realizowana w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. 

2. Umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.  
3. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż oraz włączenie do sieci i uruchomienie instalacji 

fotowoltaicznej, na lekkiej konstrukcji posadowionej na dachu budynku produkcyjnego w Karasiu, na 
terenie działki nr 55/5 obręb geod. Karaś, gmina Iława w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne 
z przepisami użytkowanie w/w instalacji.  

4. W skład instalacji wchodzą: 
-panele fotowoltaiczne PV zamontowane na dachu budynku w części południowej oraz wschodniej,  
-inwerter DC/AC,  
-akumulator 
-instalację elektryczną DC łącząca panele fotowoltaiczne z inwerterami DC/AC,  
-aparaturę zabezpieczającą, zarówno po stronie DC jak i AC 
-system montażowy z okablowaniem. 

 
§ 2 Ogólny opis przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot zamówienia opisany w niniejszej Umowie oraz dokumentacji projektowej obejmuje:  
a) wykonanie robót budowlanych, polegających na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz z 
włączeniem do sieci,  
c) uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej, 
d) przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej.  

2. Treść Umowy i treść dokumentacji projektowej uzupełniają się wzajemnie 
3. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie użytkowanym.   

 
§ 3 Termin i miejsce wykonania Umowy 

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:   

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i zakończenia robót do 30.09.2016 r.   



 
2. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie 

terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
3. Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej – na dachu budynku produkcyjnego  „Drew-Gór Drzwi” Sp. z o.o., 

Karaś 46, 14-200 Iława 
 

§ 4 Wymagania techniczne i jakościowe, dotyczące instalacji fotowoltaicznej 
 

1. Wymagania techniczne i jakościowe, dotyczące instalacji fotowoltaicznej, są przedstawione w 
dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji fotowoltaicznej w sposób najmniej ingerujący w 
elementy wykończenia budynku (elewacja, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, powłoki malarskie itp.). 
W przypadku konieczności naruszenia tych elementów, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w 
ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

§ 5 Wykonanie przedmiotu zamówienia 
 
1. Na zamówienie składa się zakup i montaż mający na celu wykonanie kompletnej instalacji 

fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci oraz jej uruchomieniem.  
2. Roboty zostaną wykonane według dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszym zapytaniu ofertowym, (treść zapytania ofertowego i treść dokumentacji projektowej 
uzupełniają się nawzajem), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz z instrukcjami producentów zastosowanych 
urządzeń i materiałów.  

3. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania 
użytkowników nieruchomości, w której będą wykonywane roboty i jest zobowiązany do niezakłócania 
tego funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób. Terminy wykonywania prac szczególnie 
uciążliwych (np. bardzo głośnych) muszą być uzgodnione przez Wykonawcę z użytkownikami 
nieruchomości.  

4. Prace i roboty, o których mowa w pkt. 1, zostaną wykonane z wykorzystaniem fabrycznie nowych 
materiałów i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy (Zamawiający nie dostarczy żadnych 
materiałów ani urządzeń), przy użyciu będących w dyspozycji Wykonawcy narzędzi i urządzeń 
technicznych.  

§ 6 Gwarancja, serwis i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:  
 na wykonane roboty -……… lat 
 na inwerter – ………..lat,  
 na panele fotowoltaiczne – ………… lat, 
 pozostałe urządzenia i elementy instalacji – ……….. lat od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 



 
2. Wykonawca udzieli 5 – letniej rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na roboty 

będące przedmiotem zamówienia, w szczególności na urządzenia techniczne i wyroby budowlane 
zainstalowane w ramach przedmiotowego zamówienia  

3. Usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą 
wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, 
zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd 
zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy, niezależnie od tego, czy 
części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw / przeglądów / konserwacji / 
regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z 
powodu zużycia lub awarii. 

2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, które powstały na 
skutek: eksploatacji urządzeń przez użytkownika niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się 
przez użytkownika do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy 
użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia 
spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie 
eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Odbycie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym 
przez przedstawiciela Wykonawcy, osoby prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolone. 

 
§ 7 Wartość Umowy 

 
1. Cena wykonania zamówienia, czyli wartość umowy równa wynagrodzeniu Wykonawcy, wynosi 

……………………………………..(zł) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).   
2. Wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym w 

szczególności: materiałów i urządzeń użytych do wykonania zamówienia, koszt wykonania robót 
budowlanych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – gdyż 
zadeklarowana cena nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia, a Umowa nie 
będzie w tym zakresie aneksowana.  

3. Wykonawca będzie ponosił skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogły wpłynąć na 
wartość Umowy.  

4. Wartość Umowy nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia, w szczególności w 
przypadku wzrostu stawki podatku VAT.  

 
§ 8 Warunki płatności 

1. Należne wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem w oparciu o prawidłową fakturę 
VAT, wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (stanowiący załącznik 
do wystawionej faktury) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT na wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze konto.  

2. Za prawidłową fakturę VAT będącą podstawą do zapłaty uważa się fakturę VAT wystawioną na „Drew-
Gór Drzwi” Sp. z o.o., Karaś 46, 14-200 Iława  w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.  

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
5.  Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru końcowy robót.  



 
6.  Wynagrodzenie w kwocie równej wartości umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji jej przedmiotu.  

§ 9 Odstąpienie od Umowy 
 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy oraz w przypadku utraty 
przez Wykonawcę zdolności do wykonywania przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zgodnie ze 
swoim wyborem ma prawo odstąpić od Umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego lub 1 – miesięcznego 
okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i podania pisemnego uzasadnienia pod rygorem 
nieważności.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są odpowiednio:  
a) do odbioru robót według stanu na dzień odstąpienia od Umowy;  
b) do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonania części Umowy, zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie.  
 

§ 10 Możliwości zmiany umowy, w tym zmiany istotnej, oraz warunki wprowadzenia takiej zmiany 
 

1. Zmiany treści Umowy nie mogą powodować wykroczenia poza zakres świadczenia określony w Umowie.  
2. Wartość Umowy, czyli cena wykonania zamówienia, nie może ulec podwyższeniu, w szczególności z 

powodu zwiększenia stawki podatku VAT.  
3. Strona Umowy wnosząca o dokonanie zmiany treści Umowy składa drugiej Stronie pisemny aneks o 

treści ustalonej przez obie Strony. 
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany wyrobów budowlanych i urządzeń przedstawionych w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza 
się również zmiany Umowy wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 
zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego 
i nie spowodują podwyższenia ceny wykonania przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zmniejszenia przez uprawniony organ przyznanej kwoty dofinansowania Zamawiający 
może zrezygnować z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 
wszystkie spełnione świadczenia.  

6. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian do Umowy po obustronnym uzgodnieniu. 
 

§ 11 Kary umowne 
 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne:  
a) w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust.1 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od 

umowy z winy Wykonawcy lub Wykonawca odstąpi od niej z własnej winy lub woli;  
b) w wysokości 15% ww. wartości Umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy;  
c) w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu zamówienia wobec terminu określonego w § 3 pkt 1. Umowy;  



 
d) w wysokości 0,15% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, z tytułu nienależytego 

wykonywania umowy w przypadkach innych niż wymienione w pkt. c), w szczególności nienależytego 
realizowania przez Wykonawcę uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.  

2. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkód 
przekraczających wartość kar umownych. 

 
§ 12 Postanowienia końcowe 

  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Prawo budowlane.  
2. Sprawy sporne wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na 

miejsce siedziby Zamawiającego.  
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i 

jednym – dla Zamawiającego.  
 
        Zamawiający:                                Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 
Dokumentacja projektowa 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Dz. U. Nr 243 /2010. poz. 1623  art. 20 ust. 4 

 

           Oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej dotyczący zaliczeniowej instalacji 

fotowoltaicznej  nn  0,4 kV w związku z inwestycją  pn.  „Budowa instalacji fotowoltaicznej 39,96 

kWp” w miejscowości Karaś, gm. Iława, nr dz. 55/5 sporządzono zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.           

 

 

 

                                                                            Projektant  
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Opis Techniczny 

 

do projektu budowlanego dotyczącego dachowej elektrowni fotowoltaicznej oraz 

wewnętrznych instalacji elektrycznych w związku z inwestycją pt. „Elektrownia 

fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp”  w miejscowości Karaś,  gm.  Iława  dz. Nr 55/5.  

 

1. Podstawa opracowania  

■ Uzgodnienia z inwestorem, 

■ Wizja lokalna (inwentaryzacja), 

■ Rzuty architektoniczne, 

■ Obowiązujące przepisy, normy i katalogi, 

 

2. Zakres opracowania 

■ instalacja modułów PV, 

■ rozdzielnica DC, 

■ wewnętrzne instalacja AC, 

■ zabezpieczenia ochrony przeciwprzepięciowej, 

■ zabezpieczenia ochrony przeciwporażeniowej, 

■ zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, 

■ instalacja ochrony odgromowej 

 

3. Przepisy związane  

■   Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy-Prawo Energetyczne oraz ustawy- Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005r.).- Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych 

źródłach energii. 
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■  Rozporządzenia 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 

462). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowani zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623). 

■  Normy 

-  PN-HD 60364-1:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych 
charakterystyk, definicje 
- PN-HD 60364-4-41:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa—
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
- PN-HD 60364-4-42:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-HD 60364-4-43:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed prądem przetężeniowym 
- PN-HD 60364-4-443:2006 
Instalacja elektryczna w  obiektach budowlanych – Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi--  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
- PN-HD 60364-4-444:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
- PN-HD 60364-5-51:2011 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Postanowienia ogólne 
- PN-HD 60364-5-52:2011 
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Instalacje elektryczne niskiego napięcia –Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia  elektrycznego –   
Oprzewodowanie 
- PN-HD 60364-5-534:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia –Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie –Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 
- PN-HD 60364-5-559:2010 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Inne wyposażenie – Sekcja 559: Opraw 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo –Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 
- PH-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
- PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Aparatura rozdzielcza i sterownicza –Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
- PN-EN 62305-1,2,3,4:2011 Ochrona odgromowa 
- PN-EN  61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice 
tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO) 
- PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego” 
- PN-EN 61215 „Moduł fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych –
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” 
 - PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV)  -Kwalifikacja konstrukcji 
i zatwierdzenie typu ” 
- PN-EN 50521:2009E „Złącze elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych” 
- PN-EN 61173:2002P „Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 
elektrycznej ” 
- PN-EN 62446:2010E „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej” 
-PN-EN 50438 „ Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do nowoczesnego 
przyłączenia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia”. 
 
4. Założenia ogólne 
 

Celem zobrazowania rozwiązania projektowego powołano  się na konkretne rozwiązania 
katalogowe. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich ma 
na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urządzeń. 
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   Podane w tekście, na rysunkach oraz obliczenia nazwy materiałów należy czytać łącznie z 
uzupełnieniem:   „ …………………….  lub  równoważne ”. 
   Sprzęt oraz urządzenia przedstawione przez wykonawcę muszą gwarantować, co najmniej 

takie same parametry jak przedstawione poniżej. Wykonawca pragnący złożyć ofertę na sprzęcie 

równoważnym pod względem jakości zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów 

potwierdzających parametry sprzętu. 

5. Dane ogólne o obiekcie 

  Zasilany obiekt to hala produkcyjna zlokalizowana w miejscowości Karaś 46, gm. Iława na 

działce nr  55/5, w obrębie geodezyjnym  19 Karaś.  Budynek wraz z działką jest własnością  

„DREW-GÓR DRZWI” Sp. z o.o. zwanym dalej odbiorcą, który jest jednocześnie inwestorem 

podmiotowej instalacji. 

6. Elektrownia fotowoltaiczna 

 W skład elektrowni fotowoltaicznej wchodzą, panele fotowoltaiczne PV zamontowane na 
dachu hali w części południowej, inwerter DC/AC, instalacja elektryczna DC łącząca panele 
fotowoltaiczne z inwerterem DC/AC, oraz aparatura zabezpieczająca, zarówno po stronie DC jak i 
AC.  

Eksploatację elektrowni fotowoltaicznej należy prowadzić zgodnie z jej przeznaczeniem i 
instrukcją eksploatacji inwertera. 

7. Panele fotowoltaiczne PV, instalacja DC/AC z inwerterem 

Na dachu budynku zaprojektowano 148 paneli polikrystalicznych 270 Wp o łącznej mocy 

39,96kWp. Parametry zastosowanych paneli fotowoltaicznych muszą być równoważne lub nie 

gorsze niż: Pmax= 270W; Vmpp= 31,00V; Isc= 9,15A; Impp= 8,71A; Voc= 38,2V; i sprawności 

osiągającej wartość 16,63%. 

Kąt nachylenia dachu wynosi 5˚, natomiast azymut względem położenia słońca wynosi od 

0˚ do 90˚. Rozmieszczenie modułów na dachu przedstawia rysunek 1. Sposób montażu paneli 

zaprojektowano na konstrukcjach wspornych, przystosowanych do montażu paneli na 

powierzchniach dachowych.  

Układ połączeń elektrycznych poszczególnych modułów przedstawia rysunek 2. Zaprojektowano 

sześć dobranych odpowiednio łańcuchów (stringi): 

• A o łącznej mocy szczytowej 5,67 kWp 

• B  o łącznej mocy szczytowej 5,67 kWp 

• C  o łącznej mocy szczytowej 5,67 kWp 

• D  o łącznej mocy szczytowej 5,67 kWp 

• E o łącznej mocy szczytowej 5,67 kWp 

• F o łącznej mocy szczytowej 5,67 kWp 

• G o łącznej mocy szczytowej 5,94 kWp 
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 Łańcuchy należy do inwerterów podłączyć za pomocą przewodów TOPSOLAR PV 6mm² o żyle 

miedzianej i powłoce izolacyjnej podwójnej wykonanej specjalnej usieciowanej poliolefiny. 

Jako falowniki beztransformatorowe dobrano trzy inwertery  o mocy 10 kW z dwoma punktami 

monitorowania punktu MPP oraz inwerter hybrydowy z jednym punktem monitorowania punktu 

MPP  o mocy 5 kW przystosowany do montażu akumulator 12 kW.. Podstawowe parametry 

techniczne muszą być równoważne lub nie gorsze niż: 1). Inwerter 10 kW -maksymalna moc 

wyjściowa 10 kW; zakres napięć MPP 278-800V; maksymalna sprawność 98%; minimalne napięcie 

wejściowe 200V. 2) Inwerter hybrydowy 5 kW- maksymalna moc wyjściowa 8,0 kW; zakres napięć 

MPP 320-800V; maksymalna sprawność 97,90 %; minimalne napięcie wejściowe 200V. 3) 

Akumulator 12 kW – maksymalna moc wyjściowa 12 kW; zakres napięć MPP 320-460V.  Inwertery 

należy podłączyć w rozdzielni głównej budynku za pomocą przewodu YDY 4 mm² o długości 8 m. 

Przed inwerterami należy zamontować rozdzielnicę PV, wyposażoną w aparaturę zabezpieczającą, 

zgodnie z schematem przedstawionym na rysunku 3. 

 

 

8. Projektowana rozdzielnia PV 

      Rozdzielnia PV, przedstawiona na rysunku 3 musi być zgodna z normami. 

9. Istniejąca rozdzielnia nN 

      Do istniejącej rozdzielni nN należy podłączyć wyjścia AC inwertorów za pomocą przewodu YDY 

4x 6mm², który będzie nowymi obwodami istniejącej rozdzielni nN. Zabezpieczeniem obwodu 

inwertorów ,zgodnie z zaleceniami producenta będzie wyłącznik nadprądowy S303 B10. 

10. Ochrona przeciwporażeniowa 

      Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez: izolację podstawową części czynnych oraz 

stosowanie obudów II- klasy ochronności. Sieć zasilająca 0,4 pracuje w układzie TN-S. Ochrona przy 

uszkodzeniu realizowana będzie poprzez szybkie wyłączenie zasilania przy zastosowaniu wkładek 

bezpiecznikowych oraz wyłączników nadmiarowo- prądowych. Dodatkowym środkiem ochrony 

uzupełniającej w instalacji stanowią istniejące połączenia wyrównawcze. 

11. Ochrona przeciwpożarowa 

   W przypadku wystąpienia pożaru projekt zakłada możliwość odłączenia modułów PV za 

pomocą rozłącznika LS16SMA zainstalowanego w rozdzielni PV. Ochronę przed prądami 

rewersyjnymi i zwarciowymi  zapewniają rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami 

bezpiecznikowymi, które w przypadku wystąpienia niebezpiecznego wzrostu wartości natężenia 

prądu wyłączą zasilanie. Dodatkową ochroną przed przebiciem napięcia podczas wystąpienia 

pożaru stanowi izolacja przewodów DC, która spełnia normy DIN EN 60332-0.  
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12. Ochrona odgromowa  

W celu ochrony instalacji przed skutkami wyładowań atmosferycznych należy wykonać 

instalację odgromową w oparciu o następujące elementy: 

●  zawód pionowy – element stalowy przymocowany w najwyższym punkcie instalacji 

fotowoltaicznej o wysokości pozwalającej na zastosowanie kąta ochrony  α=1200, 

●   elementy przewodzące łączące galwaniczne konstrukcję wsporczą instalacji 

fotowoltaicznej, 

●  przewód odprowadzający – element stalowy ocynkowany z drutu FeZnФ8, 

mocowany na wspornikach do ściany budynku, 

●  uziom – element stalowy wykonany z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm 

oraz prętów uziomowych pogrążonych w gruncie. Rezystancja uziomu R≤10Ω. 

13.  Uwagi realizacyjne.  

● po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze, 

● zakres robót objęty opracowaniem winna wykonać jednostka posiadające stosowne 
uprawnienia do wykonania robót elektrycznych i dysponująca sprzętem i stanem osobowym 
zapewniającym właściwe wykonanie robót, 

● zastosowane materiały, urządzenia i inne elementy instalacji muszą być fabryczne nowe 
oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty, 

● na wykonaną usługę wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji oraz trzyletniej rękojmi,  

● inwerter posiada możliwość gromadzenia i prezentacji danych o ilości wytworzonej w 
instalacji energii elektrycznej. 

 

Analiza proponowanego rozwiązania 

 

Dobór techniczny urządzeń, i ich parametrów oraz analizy wydajności instalacji 

fotowoltaicznej wykonano w oparciu o oprogramowanie PV SOL.  
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Uzysk wyprodukowanej energii 

Uzysk wyprodukowanej energii obliczono wg wzoru: 

 

E = 
�	�	�	�	����	�		


���
 

 

gdzie: 

 N  - nasłonecznienie na powierzchnię horyzontową 

 K  - współczynnik korekcji pozwalający przeliczyć dane o nasłonecznieniu na  

    pochyloną powierzchnię generatora fotowoltaicznego,  

 Pmax -  znamionowa moc elektrowni fotowoltaicznej,  

 Ww - współczynnik wydajności,  

 NSTC - natężenie promieniowania słonecznego w standardowych warunkach 

   testowych.  

 

 Analiza wydajności instalacji fotowoltaicznej zakłada pracę na poziomie promieniowania 

1062 kWh/m2/rok pomiar w stacji bazowej Olsztyn w oparciu o oprogramowanie – 

MeteoSyn v.2.2 PV*SOL® 

 

Dane:  

 N= 1062kWh/m2, k= 1,05, Pmax= 39,96, Ww= 85,8% 

 

E= 
��������

�� ��	�,��	�	��,����	��	�,���
�������

= 38231,96	�&'ℎ� 

 

Symulacja uzysku energii elektrycznej wynosi 38231,96 kWh w pierwszym roku pracy 

elektrowni. 
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Redukcja emisji CO2 

 

 Do obliczeń efektu ekologicznego jakim jest wielkości emisji uniknionej, obliczonej w 

odniesieniu do jednego roku, na podstawie rocznych ilości i rodzajów wyeliminowanych energii 

nieodnawialnych oraz przyjętych odpowiednio dla nich wskaźników emisyjnych We,i,   przypisanych 

do danego rodzaju energii, skorzystano z następującego równania: 

 e=∑ Ei x We,i 

gdzie: 

 Ei – roczna ilość wyeliminowanej energii nieodnawialnej [MWh] 

 We,i – wskaźnik emisji [kg/MWh] 

 

Rodzaj paliwa lub nośnika energii 

zastąpionego przez energię 

odnawialną 

Wartość 

opałowa, 

Jednostka energii 

Wskaźnika emisji 

We, CO2, 

kgCO2/MWh 

Wskaźnik emisji 

równoważnej 

We,r, (pyły, SO2, 

NO2) kg/MWh 

Węgiel brunatny 14,50 MJ/kg 400 3,56 

Węgiel kamienny 20,00 MJ/kg 342 3,56 

Drewno (biomasa) 11,00 MJ/kg 20 2,83 

Olej opałowy 41,00 MJ/kg 270 3,26 

Gaz ziemny 35,00 MJ/Nm3 205 0,42 

Energia elektryczna wytw. W 

skojarzeniu 
1,00 MWh 333 4,92 

Ciepło z elektrociepłowni 1,00 MWh 111 1,64 

 

 Wskaźnik emisyjności dla wytworzonej energii elektrycznej wynosi 333 kgCO2/MWh, 

zatem: 

  e = 38,23 [kWh] x 333 [kg/MWh] = 12730,59 [kg/rok] 

w tym przypadku emisja CO2 została ograniczona o 12730,59 kg/rok. 

Natomiast biorąc pod uwagę emisję równoważonej pozostałych związków (takich jak pyły, SO2, 

NO2): 

 e = 38,23 [kWh] x 4,92 [kg/MWh] = 188,09 [kg/rok] 

emisja pozostałych związków została ograniczona o 188,09 kg/rok.  
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Spis załączników  

 

Załącznik nr 1 - Mapa z naniesioną lokalizacją obiektu i wskazaniem projektowanej lokalizacji     

paneli 

 Załącznik nr 2  – Rysunki techniczne  
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Załącznik nr 1 – Mapa z naniesioną lokalizacją obiektu i wskazaniem projektowanej lokalizacji paneli  
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Załącznik nr 2 – rysunki techniczne
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