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Załącznik Nr 1 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
      Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Zapewnienie osiągnięcia efektywności 
energetycznej przez Spółkę WCT SPARTAN we Wrocławiu poprzez modernizację oświetlenia  
oraz budowę instalacji fotowoltaicznych”  Etap I – Wymiana oświetlenia wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznych 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie osiągnięcia efektywności energetycznej przez Spółkę 

WCT SPARTAN we Wrocławiu poprzez modernizację oświetlenia oraz budowę instalacji 
fotowoltaicznych, w zakresie opisanym poniżej. 

Zakres prac obejmuje następujące elementy: 
1.1 modernizacja 645 opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach Zamawiającego, 

zgodnie z wyszczególnieniem w Załączniku Nr 11, na nowoczesne oprawy ze źródłami światła LED. 
Wykonawca zamontuje zamienniki istniejących 645 szt. opraw oświetleniowych, zgodnie z ilościami 
wynikającymi z inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ, oraz własnymi propozycjami 
zamiany opraw spełniającymi wymogi opisane w dziale 4a i 4b OPZ i w załączniku nr 1a i 1b do 
SWZ  pn. „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Obecne łączne zużycie energii elektrycznej 
przez 645 opraw to 134 030 kWh rocznie. Wykonawca wypełni Załącznik Nr 11 w zakresie własnych 
propozycji zamienników, a uzyskane rezultaty będą podstawą do określenia poziomu redukcji 
zużycia energii, jako kryterium punktowanego. Obecne roczne koszty utrzymana i konserwacji 
oświetlenia to 13.224,00 zł netto. Wykonawca odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych 
opraw oraz ich utylizację a także za zakup i montaż nowych opraw oświetlenia LED. Zamawiający 
wymaga przed przystąpieniem do prac  opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji 
oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań 
określonych w normie oświetlenia użytkowego PN-EN 12464-1 lub równoważnego systemu 
odniesienia) wraz z ewentualnymi uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. Dla opraw w 
toaletach należy przewidzieć sterowanie czujnikami ruchu.  
Modernizacja oświetlenia zostanie wykonana w następujących obiektach Zamawiającego: Centrum 
Treningowe Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu; Centrum Treningowe Nr 5 przy ul. 
Spiskiej 1 we Wrocławiu (fitness, lodowisko, korty); Centrum Treningowe Nr 6 przy Al. Gen. 
Józefa Hallera 81 we Wrocławiu. 
Brak zapoznania się z warunkami w terenie nie będzie skutkował możliwością zmiany ceny 
ryczałtowej za wykonanie usługi. W zakresie zamówienia jest również zakup niezbędnego 
osprzętu przez Wykonawcę i uruchomienie oświetlenia. 

1.2 budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy maksymalnej 50,40 kWp (moc minimalna to 
50,35 kWp), zamontowanych na dachach obiektów Zamawiającego przy Lubińskiej 53, Hallera 81 i 
Spiskiej 1, w zakresie opisanym poniżej w dziale 3 OPZ. 
Brak zapoznania się z warunkami w terenie nie będzie skutkował możliwością zmiany ceny 
ryczałtowej za wykonanie usługi. W zakresie zamówienia jest również zakup niezbędnego 
osprzętu przez Wykonawcę i uruchomienie instalacji PV. 

1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej – format zapisu *.xls, *.xlsx,  zawierającą szczegółową 
inwentaryzację nowo zainstalowanego oświetlania oraz instalacji PV, będącej podstawą do odbioru 
prac i wystawienia faktury. 

 
Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu 
prac opisanych w p. 1.1. - 1.3. niniejszego ustępu, na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.  
Płatność za wykonywanie przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z zapisami umowy. W 
przypadku gdy Wykonawca zlecił wykonanie części robót lub usług podwykonawcom (dotyczy prac 
opisanych w p. 1.1. - 1.3. niniejszego ustępu) – to zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana 
będzie od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  
Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia 
oraz „Wytycznymi dla opraw oświetleniowych” stanowiących załączniki nr 10. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność wykonanych prac z ustaleniami technicznymi i 
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jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy 
realizacji zobowiązań umowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszego wskazania dodatkowych form sterowania 
oświetleniem pasaży komunikacyjnych. Zakres i ewentualny dodatkowy koszt takiego 
sterowania zostanie uzgodniony za porozumieniem stron. 
 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

45.26.12.15-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
Dodatkowe kody CPV: 

 

71.32.31.00-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
31.52.00.00-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
Zakres prac zawarty jest w:  

1)  SWZ 
2)  Wytyczne dla opraw oświetleniowych  

3)  Niniejszym opisie przedmiotu zamówienia zawierającym wstępne wizualizacje instalacji 
fotowoltaicznych 

 

2. Wytyczne do wykonania prac montażowych:  

1) roboty należy wykonywać zgodnie z:  
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),  
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze 
zm.),  
- warunkami i wymaganiami dla poszczególnych asortymentów robót określonymi w OPZ;  

2) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji mieszkańcom i służbom 
miejskim;  

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej 
wykonywanych prac;  

 

3. Wymagania dla instalacji fotowoltaicznych: 

Wymagania ogólne: 
Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Zamawiającego powinny składać się z dedykowanej 
certyfikowanej konstrukcji wsporczej w układzie południowym (lub wsch/zach, opcjonalnie) oraz nie 
więcej niż 137 szt. modułów o łącznej mocy maksymalnej nie przekraczającej 50,40 kWp, minimalna 
średnioroczna produkcja energii w okresie umowy na poziomie 47 910 kWh, podłączonych do 
falowników o mocach maksymalnych 34kVA, 10 kVA i 7 kVA przy pomocy kabli solarnych min 4 mm2. 
Moduły: moc min. 370 W, double glass z technologią PERC, powłoka samoczyszcząca, posiadające 
wszystkie certyfikaty dopuszczające do pracy na terenie PL 
Inwertery : beztransformatorowe, ongrid, efektywność inwertera min (EU) - 98.2 %,  umożliwiający 
komunikację za pomocą wifi, RS 485, waga max 68 kg, konsumpcja na potrzeby własne poniżej 1 %, 
Konstrukcja nośna: certyfikowana konstrukcja pod systemy fotowoltaiczne, zapewniająca pełną 
ekwipotencjalizację modułów. 
Zabezpieczenia: strona prądu stałego: zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie 
przepływu prądu zwrotnego na każdy obwód, dedykowane dla prądu stałego 
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Strona prądu przemiennego: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, nadprądowe, różnicowoprądowe, 
rozdzielnie certyfikowane dla prądu stałego do 1000 V, w klasie szczelności IP 65, 
Należy przewidzieć dodatkowy automatyczny rozłącznik izolacyjny dla instalacji fotowoltaicznej, 
odcinający dopływ napięcia, w przypadku uruchomienia agregatów prądotwórczych przy zaniku 
napięcia sieciowego. 
Projekt instalacji wraz z podaniem producentów poszczególnych elementów musi zostać zatwierdzony 
przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcą, pod groźbą nieodebrania 
przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce możliwego podłączenia instalacji do istniejącego przyłącza 
energetycznego. 

3.1 Minimalne wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych.  

• Łączna moce paneli dla każdej z instalacji zgodne z opisem powyżej 
• Moduły muszą być o mocy nominalnej pojedynczego modułu nie mniejszej niż 370 
Wp; roczna produkcja energii z jednego modułu nie niższa niż 340 kWh (na koniec okresu 
żywotności)   
• Każdy moduł musi posiadać świadectwo spełnienia aktualnych norm w szczególności 
IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716 oraz IEC 61701;    
• Każdy moduł musi mieć dodatnią tolerancję mocy. Moduły muszą być fabrycznie nowe 
i pochodzić z bieżącej produkcji tzn. nie starsze niż 6 miesięcy od daty dostarczenia na plac 
budowy;   
• Wraz z modułami należy dostarczyć listę flash test modułów w wersji papierowej i/lub 
elektronicznej i gwarancje producenta dostarczonych modułów na zachowanie przez nie min. 
80% sprawności nominalnej przez co najmniej 25 lat licząc od dnia dostawy;   
• Gwarancja producenta minimum 12 lat 

  

Minimalne parametry modułu w warunkach standardowych STC (AM 1,5; 1000W/m2; 25oC):  
  

Moc w warunkach STC   Pmax[W]   370,00   

Tolerancja mocy   %   -0 / +5   

Moc w warunkach NOCT   Pmax[W]   244,40   

Napięcie obwodu otwartego   Voc[V]   40,9   

Napięcie mocy maksymalnej   Vmpp [V]   34,4 

Prąd zwarcia   Isc[A]   11,52 

Natężenie prądu mocy maksymalnej   Impp[A]   10,76   

Współczynnik wypełnienia   FF [%]   76,16   

Wydajność modułu   [%]   20,09 

Ilość ogniw   szt.   120   

obciążalność mechaniczna statyczna   Pa/m2   5400   

obciążalność mechaniczna dynamiczna   Pa/m2   2400   

Współczynnik temperaturowy dla Pmax   % /oC   -0,350%/C 

Masa modułu max kg   19,5   

    
Zamawiający przewiduje możliwość żądania przeprowadzenia badań i testów dostarczonych modułów 
fotowoltaicznych na koszt Wykonawcy.   
Zakres badań:    
• badanie elektroluminescencyjne;   
• flash test;   
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• badanie w komorze starzeniowej („dampheat 48”);   
• powtórzenie badania flash test modułów po przeprowadzeniu badań „dampheat 48”;   
• wydajności modułów w STC.   

  

Partia testowa będzie wybrana losowo, w ilości do 3% dostarczonych modułów, a wyniki 
przeprowadzonych badań muszą potwierdzić jakość oraz deklarowane parametry techniczne 
dostarczonych modułów. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą uzyskiwania wymaganych 
parametrów choćby jednego modułu, badaniu będzie podlegała cała partia dostarczonych modułów. 
Kosztami badania zostanie obciążony Wykonawca, który jednocześnie zostanie zobowiązany do 
wymiany wadliwych modułów na wolne od wad.     
Zamawiający wymaga, aby warunki gwarancji producenta na uszkodzenia i wady ukryte dostarczonych 
modułów fotowoltaicznych przewidywały w przypadku roszczeń gwarancyjnych jedynie naprawę 
modułów lub wymianę modułów na nowe urządzenia o tych samych parametrach. Zamawiający nie 
przewiduje, aby w ramach gwarancji możliwy był zwrot pieniędzy za wadliwe moduły czy wymianę na 
inne, których zastosowanie spowoduje spadek wydajności pracy całej instalacji. Zamawiający wymaga, 
aby w ramach tej gwarancji producenckiej zapewniony był demontaż wadliwych modułów, a także 
montaż naprawionych lub nowych modułów. W przypadku, gdy gwarancja producenta nie obejmuje tych 
działań obowiązek ten będzie spoczywać na Wykonawcy przez cały okres obowiązywania gwarancji 
producenta (zarówno na uszkodzenia i wady ukryte jak i na moc).    

3.2. Minimalne wymagania w zakresie inwerterów (falowników) fotowoltaicznych.  

Liczba inwerterów powinna być dobrana z uwzględnieniem ich mocy znamionowej, tak aby sumaryczna 
moc znamionowa inwerterów nie była większa niż podana moc dla danej instalacji i nie mniejsza niż 
80% mocy kW AC. Należy przy tym uwzględnić zalecenie producenta inwerterów. Poprawność doboru 
inwerterów do przyłączanych modułów Wykonawca potwierdzi oświadczeniem projektanta o 
optymalnej ich konfiguracji. 
 
Gwarancja producenta minimum 12 lat. 
 

Minimalne parametry techniczne inwerterów: 
Max. Napięcie DC    

Umax [V]   
1100   

Ochrona przepięciowa DC      TYP II   

Ochrona przepięciowa AC      TYP II   

Ochrona przed składową stałą prądu w sieci AC      Bezpiecznik różnicowo- 

prądowy (RCD)   

Komunikacja      RS485/PLC   

Maksymalna sprawność   [ % ]   98,5   

Sprawność europejska (ważona)   [ % ]   98,2   

Topologia      Trójfazowy/  
beztransformatorowy    

Chłodzenie      konwekcyjne (naturalne).   

Zabezpieczenia    przed odwrotną polaryzacją, 
przeciwzwarciowe, przed pracą 
wyspową, rozłącznik DC   

Stopień ochrony   IP   65   

 
Zastosowane   urządzenia  muszą   być   zgodne   z  obowiązującymi   przepisami   prawa, normami   
technicznymi,   dyrektywami  oraz  wymaganiami  odpowiedniego   Operatora  Sieci Dystrybucyjnej do 
którego sieci instalacje fotowoltaiczne zostaną przyłączone.    
Zgodność   z   obowiązującymi dyrektywami   europejskimi   i   normami:   
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a) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na 
rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (LVD) 
oraz zharmonizowanymi z nią normami:   

• PN-EN   62109-1:2010  „Bezpieczeństwo   konwerterów   mocy  stosowanych   w fotowoltaicznych 
systemach energetycznych – Część 1: Wymagania ogólne”   

• PN-EN   62109-2:2011  „Bezpieczeństwo   konwerterów   mocy  stosowanych   w fotowoltaicznych   
systemach   energetycznych   –   Część   2:   Wymagania szczegółowe dotyczące falowników”    

b) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego  
2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz zharmonizowanymi z nią normami:   

• PN-EN   61000-3-11:2004  „Kompatybilność   elektromagnetyczna   (EMC)   -- Część 3-11: 
Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia   i   migotania   światła   w   
publicznych   sieciach   niskiego   napięcia   -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A 
podlegające przyłączeniu warunkowemu”   

• PN-EN   61000-3-12:2012  „Kompatybilność   elektromagnetyczna   (EMC)   -- Część   3-12:   Poziomy   
dopuszczalne   --   Poziomy   dopuszczalne   emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o 
znamionowym prądzie fazowym > 16 A  i  <   lub   =   75  A  przyłączonych   do   publicznej  sieci   
zasilającej  niskiego napięcia”   

c) Zgodność z normą PN-EN 50438:2014-02 (lub wersją europejską EN 50438:2013)  
„Wymagania   dla   instalacji   mikrogeneracyjnych   przeznaczonych   do   równoległego przyłączania 
do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia”, która stawia wymagania   dla   zapewnienia   
prawidłowej   współpracy   mikroinstalacji   z   systemem energetycznym   

d) Zgodność   z   dyrektywą   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   2011/65/UE   z   dnia   8 czerwca 
2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (RoHS)    
Każde wejście inwertera po stronie stałoprądowej (DC) i stronie zmiennoprądowej (AC) powinno być 
chronione przed skutkami przepięć. Należy w tym celu zastosować ochronę przepięciową. Dotyczy to 
również wejść i wyjść cyfrowych linii danych.       

3.3. Minimalne wymagania w zakresie materiału i konstrukcji wsporczych.  

Planowane są dwupodporowe, prefabrykowane konstrukcje stalowo-ocynkowane zwane dalej stołami 
fotowoltaicznymi. Wykonawca może również dobrać inne rozwiązanie, gwarantujące stabilność 
mocowania paneli oraz trwałość konstrukcji. 
Charakterystyka podstawowych składowych konstrukcji wsporczej:    

• Śruby, łączniki i  nakrętki ze stali nierdzewnej, klemy aluminiowe bądź ze stali nierdzewnej.   
• Ramy montażowe muszą być kompatybilne z panelami, to znaczy nie powodować ich 

uszkodzenia i odkształceń.    
• Wykonawca zapewni ochronę przed korozją elektrochemiczną mogącą powstać na styku 

łączenia anodowanego aluminium i stali.    
Konstrukcja wsporcza obliczona na odpowiednią klasę obciążenia śniegiem oraz klasę obciążenia 
wiatrem potwierdzone certyfikatami i badaniami.    
 

3.4. Minimalne wymagania w zakresie obwodów elektrycznych, złącz i tras kablowych.  

Obwody DC.   
Planowane są szeregowe połączenie modułów fotowoltaicznych przewodami z pobielanymi żyłami 
miedzianymi o podwójnej izolacji z komponentu usieciowanego. Obwody DC należy prowadzić 
wewnątrz profili typu C konstrukcji wsporczej, a w razie potrzeby stosować dodatkowe koryta ze stali 
ocynkowanej. Na przewodach umieścić trwałe oznaczniki relacji.  
Zejścia do inwerterów zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody i kable 
stosowane do budowy instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać stosowne certyfikaty i dokumenty 
potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi normami 
technicznymi.   
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Zastosowane przewody do systemu DC instalacji fotowoltaicznej muszą być dedykowane do pracy przy 
prądzie stałym oraz odporne na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności na 
promieniowanie UV. Do wykonywania połączeń w instalacjach fotowoltaicznych po stronie 
stałoprądowej należy wykorzystywać przewody jednożyłowe w postaci linek. Przewody i kable należy 
prowadzić w odpowiednich korytach lub drabinach kablowych dodatkowo zabezpieczających przed 
warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi czy przypadkową 
ingerencją osób postronnych itp.   

• Kable do instalacji solarnych z żyłą miedzianą, pobielaną;   
• Odporny na UV z hermetycznymi złączami;   
• Przekroje żył dobrane na podstawie optymalizacji strat, tak aby spadki napięć były nie większe 
niż 1%;   
• Kable solarne muszą charakteryzować się atestem do stosowania w instalacjach 
fotowoltaicznych i wytrzymałością izolacji przy napięciu 1000V w zakresie możliwych temperatur w 
zakresie -40oC do 80oC.   
• Panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w złączki o stopniu ochrony co najmniej IP65 np. 
Multicontact MC-4 lub równoważne o takich samych parametrach.   

  
Obwody AC   
Okablowanie zmiennoprądowe (AC) wykonać zgodnie z ustaleniami z OSD.    
 Kable ułożone będą w korytkach o wykonaniu zewnętrznym i kanałach kablowych z tworzywa 
mocowanych do stelaży konstrukcji modułów fotowoltaicznych oraz w wykopach ziemnych na 
minimalnej głębokości 80cm (pod nawierzchniami utwardzonymi 100 cm w osłonie rurowej) na 
podsypce piaskowej grubość 10cm i z taką samą warstwą przykrycia. Trasę kabla oznakować folią PCV 
koloru niebieskiego (szerokość 30cm i grubość 0,5mm). Miejsce zmiany kierunku ułożenia kabla 
oznaczyć słupkami betonowymi. Pamiętać trzeba bezwzględnie o zachowaniu odległości pomiędzy 
kablami w wykopie ziemnym.  Promienie gięcia kabli muszą być zgodne z zaleceniami producenta kabli 
Na kablach należy umieścić trwałe oznaczniki z opisem: Właściciel, typ kabla, napięcia (rok budowy). 
Trasy kablowe należy zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem.  Należy zwrócić szczególną 
uwagę podczas układania kabli aby nie uszkodzić izolacji zewnętrznej kabla. Kable muszą mieć 
zostawione 3% zapasy.   
 
Wstępna wizualizacja instalacji fotowoltaicznej dla Lubińskiej 53 

Moc systemu 6,8 kWp, minimalna  średnioroczna produkcja energii: 6.464 kWh 

 
Wstępna wizualizacja instalacji fotowoltaicznej dla Spiskiej 1 

Moc systemu 9,6 kWp, minimalna  średnioroczna produkcja energii: 9.125 kWh 
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Wstępna wizualizacja instalacji fotowoltaicznej dla Hallera 81 

Moc systemu 34 kWp, minimalna  średnioroczna produkcja energii: 32.320 kWh 

 
 

4. Wymagania techniczne dla opraw oświetleniowych wewnętrznych: 

I  Minimalne parametry opraw oświetlenia wewnętrznego w technologii LED: 
a) muszą posiadać znak CE,  
b) skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z 
uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako 
system, nie może być gorsza niż 100 lumenów/W – przy oprawach wewnętrznych z kloszem mlecznym 
dopuszcza się niższą skuteczność minimum 80 lm/W 
c) muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,  
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d) muszą spełniać wymogi minimum I klasy ochronności. 
e) stopień szczelności opraw powinien być dostosowany do warunków pracy i nie może być mniejszy 
niż IP 20 lub IP 44 (w toaletach, łazienkach i pomieszczeniach z wodą), oraz IP 65 dla opraw 
montowanych na zewnątrz 
f) zakres temperatur pracy adekwatny do warunków pracy. 
II  Oprawy mają być wyposażona w panel LED o następujących cechach:  
a) temperatura barwowa 3000K+/- 5%, lub 4000K +/- 5%, (do wyboru przez Zamawiającego) 
b) co najmniej 50 000 h pracy do L70B50 przy Ta = 25˚ C. Zamawiający nie uzna proponowanej 
żywotności diod LED przekraczającej 6-krotność czasu badania próbek wyspecyfikowanego w raporcie 
LM 80-08 dla danych diod, zgodnie z normą TM-21 
c) deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie 
mniejszej niż 25˚C i nie powinien być niższy niż przykładowo 4000 lm (dla oprawy o mocy 40W), 
III   Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach:  

a) układ zasilający ma posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, na poziomie 
50 000 – 100 000 godzin 

IV  Minimalne parametry świetlne opraw do zamontowania opisane są w załączniku nr 10 – Wytyczne 
dla opraw oświetleniowych 
Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne zmniejszenie ilości opraw oświetlenia wewnętrznego 
po wykazaniu przez Wykonawcę braku wpływu takiego zmniejszenia na spełnienie 
obowiązujących norm oświetleniowych. 
Zamawiający wymaga, aby nowe oprawy LED proponowane przez Wykonawcę nie wymagały po 
ich montażu dodatkowych prac kosmetycznych (malowanie sufitu, szpachlowanie ubytków itp.). 
Należy tak dobrać oprawy, aby dodatkowe prace porządkowe nie były konieczne – w przeciwnym 
wypadku obciążą one Wykonawcę bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających oferowane parametry techniczno-użytkowe opraw, w tym dostarczenia próbek 
opraw. Parametry ujęte w dokumentach technicznych (karty, certyfikaty, atesty itp.) muszą być 
zgodne z danymi technicznymi podawanymi na ogólnodostępnych stronach producentów opraw 
(budowa, wymiary, skuteczność świetlna, żywotność itp.). 
Bryły fotometryczne oraz krzywe światłości dla opraw muszą być możliwe do pobrania na 
ogólnodostępnych stronach www producenta opraw, dla wszystkich typów proponowanych 
opraw, celem weryfikacji obliczeń fotometrycznych, potwierdzających spełnienie normy 
oświetleniowej przez proponowane oprawy. 
 
 
5. Wymagania techniczne dla opraw oświetleniowych zewnętrznych: 

 A – Wymagania techniczne dla opraw oświetlenia ulicznego 

I. Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać następujące 
właściwości i parametry:  
a) muszą posiadać znak CE,  
b) przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ 
Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),  

c) muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 
62471,  

d) skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z 
uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, 
jako system, nie może być gorsza niż 120 lumenów/W,  

e) muszą spełniać wymogi minimum I klasy ochronności.  
f) stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66,  
g) zakres temperatur pracy minimum od -40˚ do +45˚. 

II. Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania:  
a) wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie 

radiator oprawy,  
b) korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania,  
c) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m², 
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d) konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części 
podczas deszczu, 

e) korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia, dostęp do komory 
zasilania od góry oprawy ze względu na ułatwienie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych. 
Poprzez dostęp od góry Zamawiający rozumie brak jakichkolwiek elementów mocujących 
(śruby, nakrętki, itp.) montowanych od dołu, zagrożonych wypadnięciem w trakcie demontażu; 

f) dostęp do komory zasilania powinien odbywać się beznarzędziowo, 
g) konstrukcja korpusu umożliwia beznarzędziową wymianę układu zasilającego, 
h) korpus pomalowany proszkowo 
i) źródło światła - panel LED osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego o IK nie niższym niż 

IK 09. 
III. Uchwyt montażowy opraw musi umożliwiać:  

a) montaż opraw zarówno na wysięgniku jak i na słupie o średnicy 48-60 mm,  
b) regulację położenia opraw w zakresie -15˚ do +15˚ z krokiem nie mniejszym niż 5˚,  

IV. Oprawy mają być wyposażona w panel LED o następujących cechach:  
a) temperatura barwowa 4000K +/- 5%,  
b) co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 przy Ta = 25˚ C. Zamawiający nie uzna proponowanej 

żywotności diod LED przekraczającej 6-krotność czasu badania próbek wyspecyfikowanego w 
raporcie LM 80-08 dla danych diod, zgodnie z normą TM-21 

c) każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą 
emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku 
przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła,  

d) w przypadku przepalenia się którejś z diod, nie mogą zmienić się parametry zasilania mające 
wpływ na funkcjonowanie innych diod, 

e) deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie 
mniejszej niż 25˚C i nie powinien być niższy niż przykładowo 6000 lm (dla oprawy o mocy 50W), 

f) panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych, 
V. Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach minimalnych:  

a) układ zasilający ma posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, na poziomie 
80 000 – 100 000 godzin 

b) układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej  
10kV 

c) układ zasilający ma mieć możliwość zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji 
mocy,  

d) PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego 
zaprogramowaniem PF≥0,96 (cosφ≥0,96) oraz tgφ≤ 0,4 

e) ponadto oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji 
certyfikującej typu ENEC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne. 

VI. Minimalne parametry świetlne opraw do zamontowania opisane są w załączniku nr 10 – Wytyczne 
dla opraw oświetleniowych 

Dodatkowe wymagania dotyczące opraw oświetlenia ulicznego:                                                                                                                                                
- bezpośredni sposób świecenia                                                                                                                                                                                                
- efektywność zasilacza >95%                                                                                                                                                             
- max. waga 7 kg                                                                                                                                                                                          
- max wysokość oprawy 10 cm                                                                                                                                                                             
- CRI (Ra) > 70                    

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających oferowane parametry techniczno-użytkowe opraw, w tym dostarczenia próbek 
opraw. Parametry ujęte w dokumentach technicznych (karty, certyfikaty, atesty itp.) muszą być 
zgodne z danymi technicznymi podawanymi na ogólnodostępnych stronach producentów opraw 
(budowa, wymiary, skuteczność świetlna, żywotność itp.). 
Bryły fotometryczne oraz krzywe światłości dla opraw muszą być możliwe do pobrania na 
ogólnodostępnych stronach www producenta opraw, dla wszystkich typów proponowanych 
opraw, celem weryfikacji obliczeń fotometrycznych, potwierdzających spełnienie normy 
oświetleniowej przez proponowane oprawy. 
 
B – Wymagania techniczne dla opraw oświetleniowych parkowych i ozdobnych 
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Oprawy parkowe i parkowe ozdobne przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać następujące 
właściwości i parametry:  

a) muszą posiadać znak CE,  
b) przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną 

półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 
marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),  

c) muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów 
lampowych IEC 62471,  

d) skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez 
oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii 
zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 110 lumenów/W,  

e) muszą spełniać wymogi minimum I klasy ochronności.  
f) stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66,  
g) zakres temperatur pracy minimum od -40˚ do +45, 
h) korpus opraw powinien wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu 

aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy,  
i) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,10 m², 
j) klosz ze szkła hartowanego, poliwęglanu lub bez klosza – oprawa otwarta, stopień 

odporności na uderzenia IK10 
k) maksymalna wysokość oprawy 60cm +/-5% 
l) CRI (Ra) >70 
m) montaż opraw nasadowo na słupie o średnicy 50-60 mm lub zwisająco 
n) temperatura barwowa 4000K +/- 5% lub 3000K+/-5% - do wyboru przez 

Zamawiającego,  
o) co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 przy Ta = 25˚ C. Zamawiający nie uzna 

proponowanej żywotności diod LED przekraczającej 6-krotność czasu badania próbek 
wyspecyfikowanego w raporcie LM 80-08 dla danych diod, zgodnie z normą TM-21. 
Wymagana żywotność musi być potwierdzona raportem z ekstrapolowanej trwałości 
strumienia świetlnego LM 80-08 zgodnego z normą TM-21 w pozycji „reported” 
(raportowana) 

p) układ zasilający ma posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, na 
poziomie 80 000 – 100 000 godzin 

q) układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co 
najmniej 10kV 

r) układ zasilający ma mieć możliwość zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej 
redukcji mocy,  

s) PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego 
zaprogramowaniem PF≥0,95 (cosφ≥0,95) lub tgφ≤ 0,4 

Ponad to oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji certyfikującej 
typu ENEC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne. 
 
Dodatkowe wymaganie dotyczące opraw oświetleniowych i sterowania: 

a) w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane oprawy ozdobne muszą pochodzić od jednego 
producenta, muszą być malowane na jednakowy kolor z palety RAL oraz posiadać jednakowy 
korpus (w jednej formie i rozmiarze)  

b) w przypadku opraw otwieranych w sposób beznarzędziowy za pomocą tzw. klipsa (klipsów) 
wymagane jest aby oprawa posiadała dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne zapobiegające 
przypadkowemu otwarciu podczas eksploatacji (np. przy silnym wietrze), bez zwolnienia 
którego otwarcie oprawy klipsem (klipsami) nie jest możliwe. Przy dostępie beznarzędziowym 
wymagane jest również odcięcie zasilania oprawy (np. złącze nożowe lub inne rozwiązanie) 
prowadzące do powstania fizycznej przerwy w obwodzie zasilającym oprawę po jej otworzeniu. 

c) oprawy muszą posiadać deklaracje zgodności CE oraz certyfikat na znak ENEC (lub 
równoważny – za certyfikat równoważny uznany zostanie dokument potwierdzający zgodność 
produktu z europejską normą EN-60598-1:2015 dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu 



11 

 

ZP/6/2021                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 1 

elektrycznego oraz świadczący o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością, 
wydany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii 
Europejskiej). Zamawiający wymaga, aby certyfikat ENEC zawierał również załączony do niego 
wykaz przebadanych komponentów składowych oprawy 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających oferowane parametry techniczno-użytkowe opraw, w tym dostarczenia próbek 
opraw. Parametry ujęte w dokumentach technicznych (karty, certyfikaty, atesty itp.) muszą być 
zgodne z danymi technicznymi podawanymi na ogólnodostępnych stronach producentów opraw 
(budowa, wymiary, skuteczność świetlna, żywotność itp.) 
 
Krzywe światłości i bryły fotometryczne oferowanych opraw użytych do obliczeń muszą być 
możliwe do pozyskania na ogólnodostępnych stronach producenta opraw, w celu ewentualnej 
weryfikacji obliczeń 

 
PRZYKŁADOWY KSZTAŁT OPRAWY 

   
 

C – Wymagania techniczne dla naświetlaczy zewnętrznych 
I  Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać następujące 

właściwości i parametry:  
                  a)    muszą posiadać znak CE,  

b) przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną 
półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 
marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),  

c) muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych 
IEC 62471,  

d) skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez 
oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii 
zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 120 lumenów/W,  

e) muszą spełniać wymogi minimum I klasy ochronności.  
f) stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66,  
g) zakres temperatur pracy minimum od -40˚ do +40˚. 

II. Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania:  
h) wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego 

jednocześnie radiator oprawy,  
i) korpus pomalowany proszkowo 
j) źródło światła - panel LED osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego o IK nie 

niższym niż IK 09. 
III. Oprawy mają być wyposażona w panel LED o następujących cechach:  

k) temperatura barwowa 4000K +/- 5%,  
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k) co najmniej 100 000 h pracy do L90B10 przy Ta = 25˚ C. Zamawiający nie uzna 
proponowanej żywotności diod LED przekraczającej 6-krotność czasu badania próbek 
wyspecyfikowanego w raporcie LM 80-08 dla danych diod, zgodnie z normą TM-21 

l) każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę 
pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę 
powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień 
świetlny a nie rozsył światła,  

m) w przypadku przepalenia się którejś z diod, nie mogą zmienić się parametry zasilania 
mające wpływ na funkcjonowanie innych diod, 

n) deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze otoczenia 
oprawy nie mniejszej niż 25˚C i nie powinien być niższy niż przykładowo 6000 lm (dla 
oprawy o mocy 50W), 

l) panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych, 
IV. Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach minimalnych:  

q) układ zasilający ma posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, na 
poziomie 80 000 – 100 000 godzin 

r) układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co 
najmniej  10kV 

s) PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego 
zaprogramowaniem PF≥0,96 (cosφ≥0,96) oraz tgφ≤ 0,4 

t) ponadto oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji 
certyfikującej typu ENEC, DEKRA, potwierdzający deklarowane parametry techniczne. 

V. Minimalne parametry świetlne opraw do zamontowania opisane są w załączniku nr 10 – Wytyczne 
dla opraw oświetleniowych 

VI.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających oferowane parametry techniczno-użytkowe opraw, w tym dostarczenia próbek 
opraw. Parametry ujęte w dokumentach technicznych (karty, certyfikaty, atesty itp.) muszą być 
zgodne z danymi technicznymi podawanymi na ogólnodostępnych stronach producentów opraw 
(budowa, wymiary, skuteczność świetlna, żywotność itp.). 
Bryły fotometryczne oraz krzywe światłości dla opraw muszą być możliwe do pobrania na 
ogólnodostępnych stronach www producenta opraw, dla wszystkich typów proponowanych 
opraw, celem weryfikacji obliczeń fotometrycznych, potwierdzających spełnienie normy 
oświetleniowej przez proponowane oprawy. 
 
                    

6. OGÓLNE WARUNKI PRAC 

 

6.1. Demontaż opraw oświetleniowych 

W przypadku niemożności zdemontowania oprawy bez jej uszkodzenia Wykonawca powinien 
powiadomić o tym Zamawiającego i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie bądź zniszczenie. 
Zdemontowany materiał przekazać do utylizacji lub do Właściciela, w zależności od decyzji Właściciela 
demontowanego majątku. 

6.2. Demontaż i utylizacja pozostałych elementów 
W ramach prac związanych z demontażem i montażem urządzeń wystąpi konieczność demontażu 
innych elementów (przewodów, zacisków, gniazdek, przełączników itp.). Demontaż i utylizację tych 
elementów wykonuje Wykonawca na własny koszt. Materiały zdemontowane należy poddać utylizacji 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a dokumenty potwierdzające utylizację przekazać do 
Właściciela demontowanego majątku. 

6.3. Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z podnośnikiem koszowym. 
Montażu opraw na budynku można dokonać z drabiny, jeżeli wysokość montażu nie przekracza 5 m. 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po uprzednim 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. 
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Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla Il i III strefy wiatrowej. 
Montaż przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków 

Dla sieci oświetleniowych kablowych należy zamontować przewód zasilający oprawę na YDY 3x2,5 
mm2 lub 3x1,5mm2, zabezpieczenie dla oprawy z wkładką bezpiecznikową 6 A (lub inną odpowiednią) 
oraz zaciski do przewodów. 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Zakres wymiany nie zmienia istniejącego sposobu ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie 
zastosowane nowe oprawy mają minimum I klasę ochronności. 
 
 6.4. Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych 
Oprawy należy montować zgodnie z instrukcjami obsługi i montażu udostępnionych przez producentów 
opraw. Przewody zasilające należy podłączyć do kostki przyłączeniowej w sposób uniemożliwiający ich 
poluzowanie lub wypadnięcie. Przewód zerujący należy podłączyć do odpowiedniego stycznika. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robot. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez OPZ, każda 
partia dostarczona do zamontowania będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7.2. Pomiary fotometryczne 

Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary natężenia oświetlenia w wybranych 
5 typach pomieszczeń, dla których wykonano obliczenia fotometryczne i przedstawić wyniki 
Zamawiającemu. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności przy w/w pomiarach. W celu 
umożliwienia Zamawiającemu uczestnictwa w tych czynnościach Wykonawca jest zobowiązany do 
powiadomienia Zamawiającego o przeprowadzeniu planowanych pomiarów nie później niż 3 dni 
robocze przed ich rozpoczęciem. 

7.3. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby, których producent: 

1. Sporządził deklarację właściwości użytkowych, deklarując w niej właściwości użytkowe zgodnie 
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną (Norma zharmonizowana lub Europejska ocena 
techniczna) i oznaczył je znakiem ENEC oraz ENEC PLUS (dotyczy opraw oświetleniowych 
zewnętrznych i wyszczególnionych w Załączniku Nr 10). 

2. Sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych, deklarując w niej właściwości użytkowe 
zgodnie z Polską Norma wyrobu lub krajową oceną techniczną i oznaczył je znakiem 
budowlanym. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OPZ zostaną przez 
Inspektora nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OPZ zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.5. Dokumenty robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa (obliczenia fotometryczne); 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
- rysunki i opisy służące realizacji prac. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do założenia wewnętrznego dziennika budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT WARUNKUJĄCYCH UDOSTĘPNIENIE URZĄDZEŃ 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Strony ustalają końcowy odbiór robót na podstawie protokołu odbioru robót pisemnie. Wykonawca 
zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie, bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z OPZ, umową, dokumentacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Terminy związane z czynnościami odbiorowymi 
Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni 
od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Prace Komisji 
zostaną zakończone spisaniem protokołu bezusterkowego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem 
terminu zakończenia prac, określonego przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. 
Strony ustalają, że z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie 
ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy 
Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokół ten stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury za realizację zadania. 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.  
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w przedmiocie umowy zostanie sporządzony protokół, w 
którym Zamawiający określi sposób i termin usunięcia wad. Protokół podpisują strony umowy. 
Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 
zakończenia robót. 
Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą oraz inne 
dokumenty wymagane umową lub przepisami prawa. 
 
8.3. Dokumenty do ostatecznego odbioru 
Na potwierdzenie osiągnięcia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do sprawdzenia, najpóźniej w dniu odbioru, n/w dokumenty stanowiące podstawę 
uznania gotowości do odbioru: 

 deklaracje właściwości użytkowych wyrobów potwierdzające możliwość oznakowania 
znakiem CE oraz certyfikat dla znaku ENEC i ENEC PLUS dla wskazanych opraw 
oświetleniowych; 
 dokumenty wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne, 
świadczące, że zastosowane materiały znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, 
posiadają pozytywną ocenę techniczną i przydatności, a tym samym są dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje 
właściwości użytkowych, itp.);  
 oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należnego mu wynagrodzenia z tytułu 
powierzonej części zamówienia (jeżeli dotyczy); 
 pomiary natężenia oświetlenia dla 5 typów pomieszczeń, dla których wykonano 
obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej, 
 tabele inwentaryzacyjne zawierające listę punktów oświetleniowych, które zostały 
zmodernizowane; 
 karty gwarancyjne dla urządzeń i robót. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
1.  PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca    
pracy we wnętrzach 
2. PN-lEC-60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

3. PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
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9.2. Inne dokumenty 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje 

elektryczne 1988r. 
3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw 
porażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.) 

4. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215). 
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833). 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz. 544). 
8. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1935). 

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) 

10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 610) 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219, 1378, 

1565, 2127, 2338).   
 

 
 

 


