
Załącznik Nr 1 do
umowy z dnia....................nr UMOWA Nr OS/SR/ /2022

Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej (34,625kW) 
o dodatkową moc 14,7 - 15kW na dachu bazy noclegowej wraz z jej uruchomieniem w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a

Szczegółowy zakres obowiązków :

1. Wykonawca powinien wykonać co najmniej 5 instalacji o mocy co najmniej 20 kW każda 
W okresie poprzednich 2 lat

2. Planowana instalacja powinna być zbudowana z modułów monokrystalicznych
3. Łączna moc instalacji 14,7 - 15kW, z zastosowaniem modułów fotowoltaicznych o mocy nie

mniejszej niż 375W.
4. Minimalna moc pojedynczego modułu: 375 kW, waga pojedynczego modułu do 20 kg.
5. Gwarancja wydajności na zastosowane moduły min 98% mocy znamionowej w ciągu

pierwszego roku a przynajmniej 85% po 25 latach.
6. Oferta przewiduje rozbudowę instalacji na istniejącym falowniku trójfazowym SE30k / SE33,3K

SolarEdge, (zastosowanie falownika zaprojektowanego do pracy z optymalizatorami mocy 
wraz z pełną optymalizacją pracy instalacji w warunkach zacienienia).

7. Z racji na proekologiczne podejście samorządu, należy wykazać że ekwiwalent unikniętej
emisji C02 wynosi min. 14 500 kg/rok potwierdzony symulacją opartą na 
licencjonowanym programie do projektowania instalacji.

8. Optymalizatory zastosowane przy instalacji powinny mieć gwarancję producenta min. 25 lat.
9. Oferta powinna zakładać wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej

przez uprawnionego projektanta specjalności elektrycznej.
10. Oferta powinna zakładać, że instalacja PV zostanie uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw

przeciwpożarowych.
11. Oferta powinna zakładać wykonanie analizy ryzyka w związku z występującą instalacją

odgromową na połaci dachowej.
12. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi monitoring instalacji PV.
13. W ofercie Wykonawca powinien uwzględnić dostawę i montaż konstrukcji wsporczej dla

dachu płaskiego - system balastowy, nachylenie konstrukcji 15st° (plan i waga balastu 
zostanie dobrane na etapie projektu wykonawczego).

14. Wykonawca przeprowadzi aktualizację zgłoszenia u Operatora Systemu Dystrybucji,
przeprowadzi pomiary elektryczne i wymieni przewody między falownikiem a tablicą 
bezpiecznikową.

15. Wykonawca przeprowadzi analizę konstrukcyjną dachu (lub potwierdzi zapoznanie się z
dostarczoną przez Zamawiającego) i bierze pełną odpowiedzialności za dociążenie połaci 
instalacją fotowoltaiczną.



16. Wykonawca powinien dysponować polisą OC na min. 1 min. zl. Polisa powinna
obowiązywać co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji PV do 31 grudnia 2022 r.
18. Gwarancja na montaż 60 miesięcy

Ponadto do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy:

a) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami 
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz -  o ile jest wymagana - sztuką budowlaną.

b) wykonywanie czynności przedmiotu umowy z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami 
BHP, ppoż.

c) montaż urządzeń posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, certyfikaty (o ile są 
wymagane), a także fabrycznie nowych.


