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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO  

1.1. PRZEDMIOT  PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego są wymagania dotyczące 

wykonania  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  oraz  budowy  kotłowni opalanej biomasą 

połączonej z wysoko sprawną kogeneracją . Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji 

energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana na potrzeby własne oraz do dalszej odsprzedaży.    

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

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

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

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

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

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

dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do 

przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna  być  zgodna  

z  niniejszą  specyfikacją.  Oferent  ujmie  w  swoim  zakresie  również  te dodatkowe  roboty  i  

elementy  instalacji,  które  nie  zostały  wyszczególnione  w  programie funkcjonalno -  użytkowym,  

lecz  są  ważne  i  niezbędne  dla  poprawnego  funkcjonowania, stabilności  i  stabilnego  działania,  

jak  również  dla  spełnienia  gwarancji  sprawnego  i bezawaryjnego działania.    

1.2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  kompleksowe  zaprojektowanie  i  kotłowni opalanej 

biomasą w połączeniu z wysoko sprawnym kogeneratorem marki Sommer Energy ( importer: 

www.fcctech.pl )  wytwarzającym energię  elektryczną  wraz  z układem sterowania oraz 

oprzyrządowaniem  oraz  niezbędnym  okablowaniem  i  przyłączeniem  do  sieci 

elektroenergetycznej.    

Projektowana instalacja kogeneracji połączona będzie z siecią elektroenergetyczną niskiego 

napięcia, zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez właściwego operatora sieci.   

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

wykonawca sporządzi kompletny projekt techniczno-budowlany obejmujący:    

 Projekt budowlany     

 Projekt wykonawczy    

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót    

 Instrukcja obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim    

 Harmonogram realizacji inwestycji  

 Przedmiar robót    

http://www.fcctech.pl/
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 Kosztorys inwestorski  

Wykonawca zapewni ponadto nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na 

bazie sporządzonego projektu.    

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Zakres robót budowlanych w szczególności obejmuje:     

a) wykonanie  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy, 

przedmiary robót, kosztorys ofertowy),     

b) wybudowanie  instalacji kogeneracji wraz  z  przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej  

i infrastrukturą towarzyszącą,    

c) modernizacja istniejącej kotłowni węglowej 

d) wybudowanie instalacji c.o z podłączeniem do odbiorników ciepła 

e) wykonanie kotłowni opalanej biomasą wraz z system podawania paliwa 

f) skuteczny rozruch instalacji,    

g) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych,    

h) przeszkolenie osób do obsługi instalacji,    

i) wykonanie  i  przekazanie  zamawiającemu  dokumentacji  odbiorowej  (dokumentacja 

powykonawcza,  instrukcje,  gwarancje,  deklaracje  zgodności,  atesty,  aprobaty,  

certyfikaty itp.), potwierdzającej zgodność realizacji z wymaganiami zamawiającego, 

przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną,    

j) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.    

Uszczegółowienie  zakresu robót  budowlanych i  parametrów elementów  przedsięwzięcia 

określa dalsza część PFU.    

Sposób  rozmieszczenia  modułów  i  ich  parametry  będą  konsultowane  na  etapie projektowania 

z zamawiającym.  

2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Podstawowym  celem  inwestycji  jest  uzyskanie całorocznego źródła ciepła z biomasy i 

zwiększenie  udziału  energii  elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie 

wyprodukowanej energii na potrzeby własne i uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży 

nadwyżki energii elektrycznej.   
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Wykonawca  winien  posiadać  odpowiednie  uprawnienia  do  montażu instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych.     

2.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE  

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzyskanie przez Zamawiającego dostępu do 

alternatywnego  źródła  energii  pochodzącego  z  kogeneracji czyli systemu wytwarzanie energii 

skojarzonej z biomasy oraz paliw płynnych mogącego  stanowić dodatkowe  źródło  dochodu.   

 

2.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE  

2.4.1. LOKALIZACJA INSTALACJI  

     Zakład produkcyjny XXXXXXX zlokalizowany w XXXXXX posiadający obiekty według poniższej 

ryciny:  

 

Hala produkcyjna 
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Stara kotłownia koksowo węglowa 

 

 

Budynek biurowo socjalny 

  
Ryc. 1,2,3. Lokalizacja instalacji  
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2.4.2. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA  

Przedmiotowa instalacja kogeneracji wytwarzająca energię elektryczną ze źródła odnawialnego i 

płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowana została jako bezobsługowa, 

wymaga budowy instalacji wodno – kanalizacyjnej ale w obrębie działki bez wpływu oddziałowania 

na środowisko.   

Inwestycja nie będzie powodować niekorzystnego wpływu na środowisko i obiekty sąsiednie. 

Obiekt nie będzie emitować zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, nie jest przyczyną emisji hałasu i 

wibracji, nie  wprowadza  zakłóceń  ekologicznych,  w  charakterystyce  powierzchni,  ziemi,  wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

2.4.3. ZMIANY PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW  

Zamawiający dopuszcza zmianę przyjętych parametrów urządzeń  i  oprzyrządowania  instalacji  

oraz  infrastruktury  towarzyszącej  wyłącznie w sytuacji  gdy  wykonawca  zagwarantuje   i  

udokumentuje  zamawiającemu  uzyskanie  produktu równoważnego lub lepszego za cenę 

oferowaną. Zamawiający wyrazi także zgodę na przekroczenie wyżej podanej wielkości lub 

wprowadzenie zamiennie innych parametrów, w sytuacji gdy wykonawca nie  będzie  żądał  

wyższego  wynagrodzenia   i  udowodnieni zasadność  podanych rozwiązań  oraz  nie pogorszoną  

jakość  produktu, złoży  stosowne  oświadczenia,  a  kierownik  budowy,  zamawiający  i instytucja 

udzielająca dofinansowania zaakceptują proponowane zmiany.     

3. OPIS TECHNICZNY  

W ramach planowanej inwestycji planowana jest zabudowa niżej wymienionych głównych 

materiałów i urządzeń:  

a) modernizacja istniejącej kotłowni węglowej,  

b) moduł kogeneracji złożony z kogeneratora  

c) linie kablowe i falowniki ,   

d) rozdzielnica DC PV (po stronie prądu stałego), z odpowiednimi zabezpieczeniami,  

e) rozdzielnica niskiego napięcia 0,4 kV, z odpowiednimi zabezpieczeniami,  

f) układ pomiarowo - rozliczeniowy na napięciu 0,4kV,  

g) instalacja  uziemień  i  połączeń  wyrównawczych  

h) kocioł grzewczy automatyczny z podajnikiem na biomasę rozdrobnioną typ Biowarmer 

i) sieć rur preizolowanych łączących kotłownię z odbiornikami ciepła 

j) system akumulacji ciepła 
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k) system podawania paliwa i wygarniania popiołów ( automatyczny ) 

l) układ centralnego sterowania typ DLC 

Poniżej opisano w/w materiały i urządzenia.  

3.1. KOTŁOWNIA BUDYNEK 

Wytrzymałość konstrukcji potwierdzona obliczeniami zgonie z normami. Budynek ma być przyległy 

do istniejącej hali magazynowej skąd będzie podawana biomasa do zasilania kotła 

grzewczego.Konstrukcja budynku wykonana w technologii szkieletowej stalowej, z obudową z płyt 

warstwowych izolowanych. 

 

Schemat podłączenia urządzeń w jednej kotłowni pokazuje poniższy rysunek: 

 

 

Na schemacie pokazano połączenie kaskadowe kotła z kogeneratorem z akumulatorem ciepła, które 

będzie w projektowanej kotłowni. 1 – pompa, 2- pompa systemu grzewczego c.o, 3- naczynie 
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ciśnieniowe, 4 – zawory, 5 -zawory bezp, 6- zawory odcinające , 7 – zawór mieszający , 8- obieg 

grzewczy nr1, 9 – obieg grzewczy nr 2 

3.2. MODUŁ KOGENERACJI 

Moduł kogeneracji składa się z silnika spalinowego zasilanego paliwem płynnym, wytwarzającego 

energię cieplną i elektryczną. 

 

Głównymi elementami składowymi naszych instalacji energetycznych są: silnik spalinowy  Diesla, 

generator prądu, system wymienników ciepła oraz układ automatycznej regulacji i sterowania 

kaskadą tj pracą kotła zasilanego biomasą i kogeneratorem. Ciepło wytwarzane przez kogenerator 

ma całorocznie służyć do produkcji ciepłej wody użytkowej, w momencie zapotrzebowania na ciepło 

szczytowe tj zimą – układ pracuje w kaskadzie z automatycznym kotłem zasilanym biomasą.  
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Połączenie mocy szczytowej kotła c.o 

opalanego biomasą wraz z kogeneratorem 

pokazuje tabelka obok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Parametry techniczne  

Dane techniczne  

Silnik    Deutz 

Alternator LSSA 43.2 L65  

Moc elektryczna   48 kw 

Moc grzewcza   70 kw 

3.3. LINIE KABLOWE I FALOWNIKI 

Kable powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki 

atmosferyczne, odpornością na podwyższoną  temperaturę pracy oraz musi być odporny na 

promieniowanie UV. Złączki  systemowe powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie 

z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój  kabli  stałoprądowych powinien być  dobrany 

tak, by zminimalizować spadki napięć obwodów.  

  

3.4. ROZDZIELNICA   

Rozdzielnicę należy wykonać w oparciu o całościowy, prefabrykowany system spełniający 

wymogi normy PN-HD 60 364-7-712 co zostanie potwierdzone deklaracją producenta.  

W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy instalacji i urządzeń elektrycznych  w 

rozdzielnicach mają zostać wbudowane ograniczniki przepięć oraz rozłączniki bezpiecznikowy  z 

wkładkami topikowymi służące do wyłączenia układu w przypadku awarii lub prowadzenia prac 

konserwacyjnych.  
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3.5. ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV  

Dla zasilania przedmiotowej inwestycji należy zabudować rozdzielnicę opartą o prefabrykowany 

system spełniający wymogi normy PN-HD 60364-7-712. W rozdzielnicy na przyłączu instalacji należy 

zainstalować wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym dobranym do warunków pracy. 

Falowniki połączyć z rozdzielnicą przewodem o żyłach miedzianych. Przekrój przewodu dobrać do 

warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięcia i warunków zwarciowych.  

3.6. INSTALACJA  UZIEMIEŃ  I  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH  

Ochrona Instalacji fotowoltaicznej przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym 

zostanie realizowana poprzez ekwipotencjalizację systemu konstrukcji wsporczej i ram modułów 

fotowoltaicznych poprzez system połączeń wyrównawczych pomiędzy elementami wsporczymi i 
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uziom miejscowy. Należy wykonać połączenia wyrównawcze konstrukcji wsporczej. Elementy 

konstrukcji należy połączyć przewodem LgY z główną szyną uziemienia budynku. Należy zapewnić 

rezystancje Ruz≤10 Ω.    

3.7. KOCIOŁ GRZEWCZY NA BIOMASĘ 

Kocioł c.o grzewczy na biomasę tj rozdrobnioną słomę i trzcinę pracuje w trybie automatycznym. 

Dobrany jest tak, aby gwarantować i spełniać zapotrzebowanie na ciepło w momencie szczytowym, 

głównie zimą. Połączony jest z kogeneratorem buforem ciepła oraz układem centralnego sterowania 

DLC 

Kotły c.o z podajnkiem Biowarmer z wbudowanym innowacyjnym żeliwnym palnikiem 

biomasowym z pneumatycznym czyszczeniem ,posiadającym zapalarkę paliwa i samoczynny zapłon 

, posiadają wiele zalet , które stawiają go w gronie najlepszych kotłów na biomasę w swojej klasie. 

Są to m.in: 

nowoczesny żeliwnik palnik z wymiennymi elementami - odporny na odkształcanie - posiada 

zapalarkę paliwa dzięki czemu pracuje w trybie on/of - unikając paliwożerne podtrzymania pracy jak 

w przypadku kotłów konkurencyjnych adaptowanych z palników na eko groszek 

modulacja mocy, samoczynny zapłon obniża zużycie paliwa nawet do 60 % 

atestowane blachy używane do budowy wymiennika posiadają grubość 5- 8 mm 

specjalny unikalny system podawania paliwa posiada PRZEMYSŁOWE motoreduktory oraz 

WZMOCNIONE ślimaki podające biomasę 

całkowicie bezpieczny system podawania biomasy poprze specjalny podajnik i system zbierania 

paliwa w koszu są zabezpieczone przed cofaniem płomienia elektronicznie oraz systemowo 

możliwość zastosowania różnych automatyk kotła wraz z możliwością modułu LAN sterowania 

przez internet lub regulacji pogodowej 

 

.    
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3.8. SYSTEM AKUMULACJI CIEPLA I SCHEMAT PODŁĄCZENIAA  

Kocioł grzewczy opalany biomasą połączony jest z kogeneratorem specjalnym systemem 

wymiennikowym poprzez zbiornik akumulacji ciepła. Woda zasilająca instalację c.o i c.w.u jest 

podawana do obiegu z tego systemu. System akumulatora ciepła połączony jest poprzez absorber z 

system chłodnicy instalacji kogeneracji. 

 

W zbiorniku akumulacyjnym będzie magazynowana energia cieplna pochodząca z kogeneratora 

oraz kotła c.o biomasowego pełniącego funkcję priorytetowego zasilania instalacji c.o.  
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3.9. SERWIS I PRZEGLĄDY GWARANCYJNE  

1) Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  zapewnienia  realizacji  przeglądów okresowych  lub 

wskazania podmiotu/podmiotów do wykonywania okresowych przeglądów urządzeń 

elektrowni fotowoltaicznych.  

2) Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji produktu wykonawca zobowiązał się do  

bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad produktu oraz ewentualnej wymiany 

urządzeń.   



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
UKŁAD KOGENERACJI  

str. 15  
  

W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), 

wykonawca jest zobowiązany  do  zaproponowania  produktu  równoważnego  o  parametrach  

nie  gorszych  niż  w urządzeniach istniejącej elektrowni.    

3.10. ODBIORY I ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ  

1) Wykonanie  robót  budowlanych  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  będzie  potwierdzone  

w dzienniku budowy przez wykonawcę, dodatkowo zakres i prawidłowość ich wykonania 

potwierdzi w dzienniku budowy kierownik budowy    

2) Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, 

prób, sprawdzeń i rozruchu elektrowni. Prawidłowość realizacji wszystkich prac 

budowlanych zostanie potwierdzona przez kierownika budowy, wykonawcę i 

zamawiającego protokołem.    

3) Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

elektrowni (w  aspekcie  budowlanym),  pozytywnej  weryfikacji  przez kierownika  budowy  

i zamawiającego dokumentacji  odbiorowej  oraz  przeprowadzeniu  szkolenia  w  zakresie  

obsługi  i  eksploatacji elektrowni  –  protokołem  zdawczo  –  odbiorczym  podpisanym  przez  

kierownika  budowy, zamawiającego i wykonawcę.    

4) Odbiory w okresie gwarancyjnym będą dokonywane protokolarnie z udziałem kierownika 

budowy.  Prawidłowość usunięcia wszystkich usterek i  wad przedmiotu zamówienia zostanie 

potwierdzona wpisem  wykonawcy i zatwierdzona przez kierownika budowy oraz 

zamawiającego.    

5) Dokumentacja  odbiorowa winna składać się z:    

 w  przypadku  wprowadzenia  zmian  do  projektu  budowlanego  na  etapie  realizacji  robót 

budowlanych – projektu zamiennego lub rysunków zamiennych  (w przypadku stwierdzenia 

przez  projektanta  istotności  zmian  wymagana  jest  zmiana decyzji  pozwolenie  na  budowę). 

Zmiany  w  projekcie  budowlanym  podstawowym  są  zatwierdzane  przez  projektanta,  który 

wprowadza zapis o istotności bądź nieistotności wprowadzonych zmian,    

 protokołów przeprowadzonych badań i sprawdzeń, w tym raportu z rozruchu instalacji,    

 gwarancji urządzeń (bieg terminu ważności gwarancji winien rozpocząć się następnego dnia od 

daty skutecznego rozruchu elektrowni i odbioru robót budowlanych),    

 atestów,  deklaracji  zgodności,  certyfikatów  urządzeń,  osprzętu  i  użytych  materiałów 

budowlanych,    

 instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcje eksploatacyjne,    

 oświadczenia  osoby/osób  wskazanych  przez  zamawiającego  o    przeszkoleniu  w  zakresie 

obsługi  i  bieżącej  konserwacji  urządzeń  elektrowni  oraz  oświadczenia  wykonawcy  o 

przeprowadzeniu tego szkolenia,   

 oryginału dziennika budowy,   
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• oświadczenia kierownika budowy o zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego   z  

projektem  budowlanym  i  warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,    

• oświadczenie o doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy.  

3.11. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wsparcie w uzyskaniu niezbędnych dokumentów dla projektu budowlanego.    

2. Uzgodnienie z zamawiającym:    

1) koncepcji  projektu  budowlanego  – zakresu  prac  montażowych,  konfiguracji  systemu,  

ilości podsystemów, lokalizacji rozdzielni elektrycznej/stacji transformatorowej;    

2) doboru urządzeń elektrowni i  konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych;    

3. Zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia 

niezbędne podczas realizacji zamówienia, oznakowanie terenu budowy.    

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonania i zakończenia wszystkich 

robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót 

tymczasowych będą  między innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlano  –    

instalacyjnych,  zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska na czas 

wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.     

5. Prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.     

6. Zgłaszanie zamawiającemu wszelkich problemów, nieprawidłowości, propozycji zmian  w 

stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.    

7. Wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  kompletem  dokumentów  wymaganych 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz naniesienie wszelkich uzgodnionych z  

Zamawiającym zmian lub odstępstw wprowadzonych podczas realizacji zakresu umowy.    

8. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, badań ekspertyz i odbiorów 

oraz uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia prawidłowej jakości oraz że są 

wykonane zgodnie z odpowiednim przepisami i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.    

3.12. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Dokumentacja  projektowa  musi  uwzględniać  wytyczne:  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  oraz  warunków  przyłączenia  elektrowni  do  sieci  elektroenergetycznej.    

2. Rozpoczęcie budowy elektrowni fotowoltaicznej może nastąpić po uzyskaniu decyzji 

zezwalającej na budowę.    
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4. EFEKT EKOLOGICZNY  
. 

Oprócz wysoko sprawnego kotła c.o opalanego biomasą rozdrobnioną zainstalowany zostanie wysoko 

sprawny kogenerator, którego emisja pokazana jest w poniższych tabelkach: 

 

 

Odnosi się ona do ogólnych dyrektyw europejskich dotyczących emisji spalin z silników przemysłowych 

pokazanych w poniższych tabelkach: 
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5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO  

5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

1) Dokumentacja projektowa i roboty budowlane muszą być zgodne z obowiązującymi normami 

i przepisami  prawnymi.  Roboty  budowlane  muszą  być  przeprowadzanie  zgodnie  ze  sztuką 

budowlaną. Użyte do budowy elektrowni fotowoltaicznej urządzenia, osprzęt i okablowanie 

muszą być nowe i posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  Materiały 

budowlane muszą  być    dopuszczone  do  obrotu  oraz  powszechnego  lub  jednostkowego  

stosowania  w budownictwie  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  oznakowane  symbolem  CE,  

umieszczone  w określonym przez Komisje Europejska  wykazie materiałów budowlanych, dla 

których producent wydał  deklaracje  zgodności  z  Polskimi  Normami,  które  uzyskały  

aprobatę  techniczną  oraz europejskimi aprobatami technicznymi.    

2) Wykonawca  winien  dostarczyć  zamawiającemu  gwarancje  na  poszczególne  zamontowane 

urządzenia.    
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3) Wykonawca  dokumentacji  projektowej  oraz  sprawdzający  projekt  budowlany  winni 

posiadać stosowne uprawnienia.    

4) Przy realizacji robot budowlanych wymaga się posiadania uprawnień do kierowania budową  

i robotami  budowlanymi  w  specjalnościach:  konstrukcyjno  –  budowlanej  bez  ograniczeń  

oraz  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  

elektroenergetycznych  bez ograniczeń lub równoważnych  wynikających z prawa 

międzynarodowego, z doświadczeniem w kierowaniu robotami przy budowie instalacji 

fotowoltaicznych.  

5) Do  wykonawcy  należy  zapewnienie  zgodności  opracowywanej  dokumentacji  projektowej  

oraz prowadzonych robót z przepisami prawa.  

6. INFORMACJA BIOZ  

6.1. ZAKRES ROBÓT:    

6.2. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ    

6.3. INFORMACJA O WYDZIELANIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT  

BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA    

Teren budowy ogrodzić taśmą ostrzegawczą, umieścić tabliczkę informacyjną o zakazie wstępu 

osób niezatrudnionych oraz o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenie budowy osób 

postronnych.     

6.4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW:    

Roboty przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, ponadto zostanie 

przeprowadzony  instruktaż  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót.  W przypadku  wystąpienia  

zagrożenia  należy  bezzwłocznie  opuścić  stanowisko  pracy.  Drobne skaleczenia, otarcia należy 

opatrzyć materiałami opatrunkowymi znajdującymi się w apteczce pierwszej  pomocy.  Przy  pracach  

wysokościowych  pracownik  powinien  być  zabezpieczony linką  i  szelkami  bezpieczeństwa.  

Podczas  pionowego  transportu  materiałów  budowlanych zabrania  się  przebywania  ludzi  w  

strefie  bezpośrednio  pod  ładunkiem.  Do  transportu materiałów budowlanych stosować 

atestowane konsole wyciągowe. Obowiązuje bezwzględny zakaz  przebywania  na  stanowiskach  

pracy  pod  wpływem  alkoholu  i  innych  środków odurzających.     

6.5. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH    

W czasie pracy należy stosować osobisty sprzęt BHP (kask, rękawice ochronne). W pobliżu 

istniejących przyłączy prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.    

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:   
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Na terenie przedmiotowej budowy nie przewiduje się zastosowania materiałów i preparatów 

niebezpiecznych.  Część  materiałów  budowlanych  będzie  składowana  na  placu  budowy, 

pozostała część transportowana ze składów magazynowych bezpośrednio przed montażem.     

Wykazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z planowanych robót 

budowlanych  w  strefach szczególnego  zagrożenia  zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym  

zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację  na  wypadek  pożaru,  awarii  i innych zagrożeń:     

W przypadku pożaru i innych zagrożeń spowodowanych pracami budowlanymi i eksploatacją 

sprzętu budowlanego należy korzystać z miejsc pomiędzy panelami.     

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji niezbędnej do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:  

Dokumentację budowlaną przechowywać w pomieszczeniu suchym.  

  

Podczas realizacji projektowej inwestycji należy w szczególności stosować się do wymagań 

określonych w następujących aktach:  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. Ustaw 7. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.)   

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. Ustaw z 2000r. nr106, poz.1126 z póź. 

zm.)    

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ustaw z 1997 

Nr. 62 poz. 844)    

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ustaw z 1997 

Nr. 62 poz. 285)    

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie bezpieczeństwa  

i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  do  robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. Ustaw z 2000 r. Nr 118 poz. 1263)    

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. Ustaw z 1996 Nr 62 

poz. 288)    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

Ustaw z 2003 r. Nr. 120 poz. 1126)    

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ustaw z 2003r. Nr 47 poz. 401)    


