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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
„Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,6 kWp na dachu budynku szpitala JCM                         

w Jaworze seg. ,,A” i ,,C”” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące montażu instalacji 

fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 49,6 kWp na dachu Budynku ,,A” i ,,C” istniejącego szpitala 
w Jaworze przy ul. Szpitalnej 3. Zakres robót obejmuje: 

 montaż rozdzielnic AC iDC, 
 montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, 
 montaż tras kablowych, 
 montaż modułów fotowoltaicznych, 
 montaż falowników, 
 montaż okablowania AC i DC, 
 dostosowanie istniejącej rozdzielnicy RG do przyłączenia instalacji PV, oraz do współpracy                 

z agregatem prądotwórczym – z samostartem i przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu 
elektrycznego 

 dostosowanie instalacji odgromowej do nowych warunków pracy. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja terenu budowy; 
 Usunięcie z terenu budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Roboty wykonywane będę na istniejącym i czynnym obiekcie szpitala w Jaworze przy                                   
ul. Szpitalnej 3. Budynek znajduje się na terenie ogrodzonym i strzeżonym.  

1.5. Nazwy i kody CPV 
Lp. Opis Kod CPV 
1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0 
2 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09331200-0 
3 Konstrukcje gotowe 45223810-7 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe nigdzie wcześniej niezdefiniowane: nie występują. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów budowlanych 
Użyte materiały budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz 

zgodne z wymaganiami w STWiOR. 
Dopuszcza się zastosowanie zamiennych materiałów przy spełnieniu poniższych warunków: 
 parametry techniczne wyrobów budowlanych będą niegorsze niż podane w STWiOR, 
 zaproponowane wyroby budowlane będą dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.2. Przechowywanie wyrobów budowlanych 
Materiały budowlane należy przechowywać zgodnie z wytycznymi producenta mając na uwadze 

bezpieczeństwo uczestników inwestycji oraz osób postronnych.  

2.3. Transport wyrobów budowlanych 

Transport wyrobów budowlanych powinien odbywać się w taki sposób aby: 
 Nieuszkodzić materiałów budowlanych, 
 nie zagrażać życiu lub zdrowiu osób postronnych. 

2.4. Składowanie 

Materiały należy składować w miejscach nienarażonych na uszkodzenia wyrobów budowlanych. 
Należy przestrzegać wymogów stawianych przez producentów. Materiałów nie należy składować                 
w miejscach w których ruch pieszych lub pojazdów byłby utrudniony.  

2.5. Kontrola jakości 
Dostarczone wyroby budowlane należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności                  

z wymogami dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad należy bezzwłocznie 
powiadomić o tym fakcie producenta i Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Procedurę 
reklamacyjną należy uzgodnić z producentem uszkodzonego materiału.  

2.6. Wymogi stawiane materiałom 
 Rozdzielnica AC – rozdzielnicę AC wykonać w obudowie o stopniu ochrony min. IP44 oraz 

min. IK07, rozdzielnica odporna na zmienne warunki pogodowe w temperaturze otoczenia 
od -25oC do +40oC, na promieniowanie UV oraz na działanie ozonu,wentylacja grawitacyjna, 
napięcie znamionowe izolacji min. 500 VAC, częstotliwość znamionowa 50Hz, napięcie 
znamionowe 230/400V. Gotowa rozdzielnica wraz z wyposażenem musi posiadać deklarację 
zgodności z normą PN-EN 61439. 

 Rozdzielnica DC – rozdzielnicę DC należy wykonać jako nadtynkową, II klasie ochronności, 
min. IP 44 oraz min. IK07, obudowa rozdzielnicy odporna na zmienne warunki pogodowew 
temperaturze otoczenia od -25oC do +40oC, na promieniowanie UV oraz na działanie ozonu, 
napięcie znamionowe izolacjimin. 1000 VDC. Gotowa rozdzielnica wraz z wyposażenem musi 
posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 61439. 

 Falownik: 
Wejście DC 

o Maksymalne napięcie wejściowe – Umax≥1000V  
o Maksymalny prąd wejściowy na MPPT – Imax ≥20A 
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o Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT – Imax zw≥ 30A 
o Napięcie startowe (jałowe) – Ustart≤ 250V 
o Minimalne napięcia MPP – UMPPmin≤ 250V 
o Maksymalne napięcia MPP – UMPPmax≥ 800V 
o Kategoria przepięciowa - min. IV (6kV) 

Wyjście AC 
o Napięcie znamiowe – 3/N/PE, 230/400V  
o Częstotliwość znamionowa sieci – 50Hz  
o Regulowany współczynnik mocy – (0,85 ind. - 0,85 poj.) 
o Maksymalna sprawność – min. 98% 
o Sprawność euro-eta - min. 97% 
o Kategoria przepięciowa – min. III (4kV) 
o Współczynnik zawartości harmonicznych < 3% 

Pozostałe wymagania 
o Wbudowany rozłącznik DC – TAK lub zabudowany w rozdzielnicy R-PVDC 
o Pomiar izolacji strony DC – TAK 
o Przesunięcie punktu pracy w przypadku przeciążenia - TAK 
o Zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem biegunów – TAK 
o Monitoring łańcuchów – TAK 
o Monitoring prądów różnicowych – TAK 
o Praca na zewnątrz w teperaturze otoczenia od -25oC do +60 oC 
o Stopień ochrony min. IP65 
o Złącza – RS485, Ethernet,WLAN 
o Gwarancja na produkt min. 10 lat 
o Wyprodukowane zgodnie z normą np. EN 62109-1 i EN 62109-2 
o Wszystkie falowniki muszą posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów 

kodeksu sieciowego NCRfG oraz wymogami ogólnego stosowania wynikającego                   
z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2021r. 

 
 Moduły fotowoltaiczne: 

o Moc maksymalna - Pmax PV = min. 370Wp (tylko dodatnia tolerancja mocy, min. +3%) 
o Współczynnik temperaturowy napięcia β ≤-0,30%/oC  
o Współczynnik temperaturowy mocy λ ≤-0,35 %/oC  
o Współczynnik temperaturowy prądu α≤ 0,05%/oC 
o Maksymalne napięcie systemu – min. 1000 VDC 
o Sprawność – min. 19%  
o Liniowy spadek mocy (co najmniej 80,0% mocy wyjściowej do końca 25 roku 

eksploatacji) 
o Temperatura pracy modułu min. od -40oC do +85oC  
o Ilość diod bypass – min. 3szt. 
o Złacza MC4 
o Stopień ochrony – min. IP65 
o Technologia monokrystaliczna, half cut 
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o Rama aluminiowa 
o Osłona przednia ze szkład hartowanego o wysokiej przezroczytości 
o Gwarancja na produkt min. 12 lat 
o Wyprodukowane zgodnie z normą np. EN 61730-1, EN 61215 lub EN 61646 

 
 Korytka kablowe – powinny być ocynkowane i perforowane. Korytka należy wyposażyć                   

w dekle. Szerokość oraz wysokość koryt należy tak dobrać aby zapewnić przynajmniej 30% 
rezerwy. 

 Konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne– konstrukcję należy wykonać                               
z aluminium o nachyleniu zgodnym z dokumentacją projektową. System montażu należy 
dobrać w oparciu o ekspertyzę, sporządzoną przez projektanta specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej. Gwarancja na produkt min. 10 lat.  

 Kable i przewody AC – powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm oraz być 
zgodne z dokumentacją projektową, należy stosować kable o izolacji 0,6/1kV, natomiast 
przewody o izolacji 450/750V. Kable układane na zewnątrz muszą być odporne na zmienne 
warunki pogodowe, na promieniowanie UV oraz na działanie ozonu. Kable i przewody 
układane wewnątrz obiektu muszą posiadać klasę reakcji na ogień min. Dca-S2, d1, a2 (trasy 
kablowe poza drogami ewakuacyjnymi) oraz min. B2ca - s1b, d1, a1 (trasy kablowe na 
drogach ewakuacyjnych). 

 Przewody DC –należy zastosować przewody jednożyłowe bezhalogenowe, samogasnącez 
żyłami wielodrutowymi miedzianymi o przekroju min. 6mm2, z izolacją podwójną, napięcie 
znamionowe izolacji 1,5/1,5 kV DC, przewód musi być przystosowany do pracy na zewnątrz 
(odporny na zmienne warunki pogodowe, na promieniowanie UV, odporne na działanie 
ozonu).  

 Złączki DC – do łączenia przewodów należy stosować złączki MC4 jednego producenta, 
montaż żył poprzez zaciskanie, materiał pinu miedź cynowana. Wyprodukowane zgodnie                 
z normą EN 50521 lub EN 62852. 

 Zwody poziome – należy wykonać z drutu ocynkowanego o średnicy 8mm. 
 Zwód pionowy – należy wykonać z prętów alumininowych o średniy min. 16mm. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU BUDOWLANEGO 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt i urządzenia umożliwiające wykonanie 
powierzonego zadania zgodnie z dokumentacją projektową i w terminie określonym w umowie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobry stan maszyn i urządzeń budowlanych, a przede 
wszystkim ma obowiązek zapewnić, aby ich użytkowanie nie stwarzało zagrożenia dla życia i zdrowia 
operatorów i osób postronnych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej liczby środków transportu aby zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie 
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określonym w umowie. Zastosowane środki transportu nie mogą negatywnie wpływać na środowisko 
naturalne i stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia personelu i osób postronnych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, instrukcjami 
producentów, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i w przypadku stwierdzenia, iż prace prowadzone są 
niezgodnie z powyższymi wymaganiami, Wykonawca ma obowiązek usunięcia zgłoszonych wad                     
i usterek w terminie określonym w umowie. 

Wszelkie zmiany proponowane przez Wykonawcę muszą być uzgodnione z Inwestorem                       
i Projektantem, a w przypadkach wątpliwych może być konieczna ekspertyza lub ocena specjalistów. 
Zastosowane zmiany nie mogą obniżać jakości i funkcjonalności rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej. 

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż 

do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Zabezpieczenie terenu budowy nie podlega 
dodatkowemu wynagrodzeniu i przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy jest ujęty                  
w cenie kontraktu. 

5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. Do obowiązków Wykonawcy jest zapewnienie sprawnego sprzętu 
przeciwpożarowego, zawierającego wymaganą ilość jednostek środka gaśniczego, dostosowanych do 
zagrożeń jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji prac i umiejscowienie go w miejscach łatwo 
dostępnych dla pracowników. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny                                   
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Prace niebezpieczne pod 
względem pożarowym tj. prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego, 
cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, zgrzewaniem, prowadzone wewnątrz lub 
na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach należy wykonywać po uzyskaniu zezwolenia na 
wykonanie tych prac zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w Zakładzie Zleceniodawcy. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za straty będące następstwem pożaru, który powstał w wyniku jego 
działań. 

5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia obiektu oraz jego wyposażenia, 

wynikające z działań w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Wykonawca odpowiada za ochronę                      
i zabezpieczenie istniejącej i projektowanej infrastruktury.  

Wykonawca w razie uszkodzenia obiektu lub instalacji jest zobowiązany bezzwłocznie 
powiadomić Inwestora, właściciela uszkodzonego obiektu/instalacji oraz zainteresowane władze. 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy przy pracach naprawczych. 
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5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie odzieży i sprzętu ochronnego niezbędnego do 
bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników 
i osób postronnych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. Wykonawca 
przedłoży zleceniodawcy wykaz osób (z podaniem funkcji) realizujących zlecenie oraz przedłoży do 
wglądu orzeczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania prac na wysokości, uprawnienia 
specjalistyczne do wykonania określonych prac oraz zaświadczenia o odbyciu wymaganych szkoleń                   
z dziedziny bhp przez te osoby. 

5.6. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice AC i DC należy zamontować na zewnątrz obiektu, możliwie blisko generatora                    
z dostępem do późniejszej eksploatacji.  

5.7. Montaż falowników 

Falowniki należy zabudować w pobliżu rozdzielnicy DC, falowniki zabezpieczyć przed 
nadmiernym nasłonecznieniem, np. zastosowanie dodatkowego daszka. Montaż falowników należy 
wykonać zgodnie z zapisami instrukcji producenta. 

5.8. Konstrukcja nośna pod moduły fotowoltaiczne 

Konstrukcje wsporcze pod moduły należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta oraz 
projektem branży konstrukcyjnej. Nie dopuszcza się zastosowania systemu montażowego, który 
będzie negatywnie wpływał na szczelność pokrycia dachu. Należy zapewnić aby cała konstrukcja była 
galwanicznie połączona. Konstrukcje wsporcze należy przyłączyć do szyny wyrównania potencjałów 
za pomocą przewodu Cu 16mm2 450/750V. W przypadku braku zachowania odstępów izolacyjnych 
pomiędzy elementami instalacji fotowoltaicznej a elementami instalacji odgromowej, konstrukcje 
wsporcze modułów należy przyłączyć do najbliższych zwodów poziomych instalacji odgromowej za 
pomocą przewodów Cu 16mm2 lub AL 25mm2. W przypadku zastosowania przewodów miedzianych, 
na styku miedzi z aluminium należy zastosować podkładki ALCu. 

5.9. Montaż modułów fotowoltaicznych 

Moduły należy zamontować do wcześniej przygotowanej konstrukcji nośnej, w układzie 
poziomym/pionowym. Kąt nachylenia zgodny z wykonanym projektem. Należy przestrzegać zapisów 
zamieszczonych w instrukcji producenta oraz poniższych: 

 Montaż i konserwacja modułów oznaczonych znakiem AR, powinien odbywać się z użyciem 
czystych rękwic ochronnych; 

 Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy moduły fotowoltaiczne nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych; 

 Zabranie się chodzenia po modułach fotowoltaicznych; 
 Moduły należy zamontować na konstruckji wsporczej, zachowującej równoległość oraz 

prostopadłość pomiędzy profilami; 
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 Do mocowania modułów należy stosować klemy montażowe przykręcone z odpowiedznią 
siłą, zapewniającą maksymalny docisk modułu do profilu montażowego. Wartość momentu 
dokręcenia należy odczytać z instrukcji. W przypadku zastsosowania klem z materiału innego 
niż aluminium, należy zastosować podkładki neoprenowe lub podkładki z PCV pomiędzy 
ramą, a zaciskiem. Podkładki są również wymagane na styku ramy modułu z innymi 
metalowymi elementami (np. konstrukcji nośnej).  

 Połączenia modułów należy wykonać poprzez łączenie ze sobą kolejnych biegunów modułu, 
przy pomocy konektorów zainstalowanych na zakończeniu przewodów. 

 

5.10. Układanie kabli i przewodów AC i DC 

Na zewnątrz budynku kable należy układać w korytkach ocynkowanych perforowanych, 
przykrytych deklem. Korytka na dachu należy przymocować do wsporników, rozmieszczonych max. co 
2m. Korytka na ścianie należy przymocować za pomocą kołków rozporowych lub kotew chemicznych. 
Należy zapewnić osobne korytko dla przewodów AC i DC. Przewód DC z biegunem dodatnim oraz 
ujemnym należy prowadzić zawsze wspólnie, w celu uniknięcia tworzenia się pętli indukcyjnych. 
Wspólnie z przewodami AC i DC należy układać przewód wyrównawczy. Przejście kabli AC do wnętrza 
obiektu należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. Przejścia linii kablowych przez ściany 
oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą o klasie odporności ogniowej EI wymaganą dla 
tych elementów. Wewnątrz obiektu kable AC układać w korytkach ocynkowanych perforowanych,                
w rurkach osłonowych bez halogenowych lub podtynkowo (min. grubość tynku 5mm). 

Na zewnątrz obiektu kable/przewody do rozdzielnic należy wprowadzać poprzez dławiki. 

5.11. Montaż ograniczników przepięć 

Falowniki zabezpieczyć po stronie AC i DC przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 
ogranicznikami przepięć typu 2 (w przypadku braku instalacji odgromowej lub w przypadku gdy 
zachowano wymagane odstępy izolacyjne od instalacji odgromowej) lub typu 1 + 2 (w przypadku 
braku zachowania odstępów izolacyjnych). Ograniczniki przepięć montować bezpośrednio przy 
falowniku. 

W przypadku zastosowania ograniczników przepięć dodatkowo przy generatorze PV, należy 
zainstalować ograniczniki typu 2 (w przypadku braku instalacji odgromowej lub w przypadku gdy 
zachowano wymagane odstępy izolacyjne od instalacji odgromowej) lub typu 1 + 2 (w przypadku 
braku zachowania odstępów izolacyjnych). 

6. KONRTOLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLNAYCH 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów w celu wykazania Inwestorowi 
(Inspektorowi) zgodność dostarczonych materiałów i realizacji robót z wymaganiami SSTWiOR, 
projektu oraz obowiązujących norm. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora o terminie            
i zakresie badań i pomiarów. Wykonawca przedstawia wyniki badań i pomiarów do akceptacji 
Inwestora. Pomiary odbiorcze należy wykonać zgodnie z zapisami poniższych norm: 
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 PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczące badań, 
dokumentacji i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Dokumentacja, odbiory                 
i nadzór. 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Przy tworzeniu obmiaru obowiązywać będą następujące jednostki: 
 dla kabli, przewodów: m, 
 dla falownika, modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, itp.: szt, kpl 
Urządzenia pomiarowe niezbędny do prawidłowego wykonania obmiaru robót zobowiązany 

jest dostarczyć Wykonawca. Na wniosek Inwestora Wykonawca ma obowiązek dostarczyć ważne 
świadectwa legalizacyjne dla wybranych przyrządów pomiarowych. 

Obmiary robót należy wykonywać przed częściowymi lub końcowymi odbiorami prac. Obmiary 
robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, natomiast robót ulegających 
zakryciu będą wykonywane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 
Gotowość do obioru zgłasza pisemnie Wykonawca. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie                   

z wymaganiami norm i przepisów, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne oraz gdy 
wykonane prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie określonym w umowie. 
Podczas odbioru końcowego komisja sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją 

projektową, sprawdza wyniki pomiarów pod względem zgodności z normami i przepisami oraz ocenia 
stan wizualny wykonanych robót. W przypadku niezgodności z wymaganiami, komisja może nakazać 
usunięcie usterek w wymaganym czasie. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich odbiorze lub 
etapami określonymi w kontrakcie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 cen jednostkowych ustalonych w umowie i ilości robót zatwierdzonych przez Inwestora lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami). 

 Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane                                   
(z późniejszymi zmianami). 

 Dz. U. 2019 poz. 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 
2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364. 
 Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa cz. 1, 2, 3, 4. 
 PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: 

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

 PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczące badań, 
dokumentacji i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Dokumentacja, odbiory                  
i nadzór. 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
 Karty katalogowe producentów urządzeń. 

 
 

 


