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1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Definicje i podstawowe pojęcia 

AC – prąd zmienny – prąd elektryczny, którego natężenie jest zmienne w czasie. 
Wyróżniamy tu prąd okresowo zmienny (tętniący, przemienny) i nieokresowy. Skrót AC 
stosowany jest najczęściej do określenia prądu naprzemiennego (zob. przemienny prąd) 

Absorpcja – pochłanianie promieni słonecznych, powodujące przechodzenie elektronów 
do stanu wzbudzonego. 

Azymut – w fotowoltaice – południe, czyli kierunek najbardziej wskazany ze względu  
na sprawność ogniw fotowoltaicznych. Kąt azymutu oznacza odchylenie powierzchni 
panelu PV od kierunku południowego. 

Bateria słoneczna – zob. panel fotowoltaiczny 

BIPV – integracja ogniw fotowoltaicznych z konstrukcjami budynków 

Bilans energetyczny – jest to analiza przepływu energii zachodzącego podczas 
eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Na bilans energetyczny składają się 
zapotrzebowanie energetyczne i efekt energetyczny. 

Bezpośrednie promieniowanie – część energii promieniowania słonecznego 
docierającego przez atmosferę do powierzchni ziemskiej bezpośrednio od Słońca.  
Ma postać promieni równoległych, nierozproszonych na żadnej przeszkodzie. 

Czysta energia – energia odnawialna – Energia powstała przez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. 

Całkowite promieniowanie – jest to suma całkowitej ilości światła pochodzącego  
ze słońca dochodzącego do powierzchni ziemi – zestawienie wartości promieniowania 
bezpośredniego, rozproszonego i odbitego. 

DC – prąd stały charakteryzuje się stałą wartością kierunku i natężenia przepływu prądu. 
Przy zasilaniu prądem stałym chwilowa wartość mocy jest stała, co jest konieczne  
dla układów wzmacniania i przetwarzania sygnałów, oraz dla półprzewodnikowych 
układów elektronicznych. 

Efekt fotowoltaiczny – jest to proces zachodzący w ogniwach fotowoltaicznych, polega  
na uwalnianiu elektronów walencyjnych z wiązań atomowych w materiałach 
półprzewodnikowych. Oswobodzone elektrony pozostają wewnątrz materiału i poruszają 
się w nim swobodnie. Miejsce po uwolnionym elektronie może zająć elektron z wiązania 
sąsiedniego. „Dziura” po uwolnionym elektronie przenosi się do wiązania sąsiedniego. 
Ruch elektronów i miejsc po elektronach w materiale półprzewodnikowym powoduje 
przewodzenie prądu. 
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Efektywność – jest to stosunek energii (mocy) wyjściowej do energii (mocy) wejściowej 
panelu fotowoltaicznego. Wyrażana jest ona w procentach. 

Fotowoltaika – dziedzina nauki zajmująca się konwersją promieniowania słonecznego  
na energię elektryczną przy wykorzystani zjawiska (efektu) fotowoltaicznego. 

Fotoogniwo – element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja 
fotowoltaiczna. Ogniwo jest podstawową jednostką budowy panelu fotowoltaicznego. 

Falownik (ang. Inverter) – przekształtnik prądu stałego na prąd zmienny (DC -> AC).  
W instalacjach fotowoltaicznych przekształca prąd stały powstały w bateriach słonecznych  
i dostosowuje go do odbiorników i sieci elektrycznej. Falownik obok paneli jest drugim 
najistotniejszym elementem instalacji PV. 

Generacja energii elektrycznej – wytwarzanie energii elektrycznej 

Gęstość strumienia energii – zob. natężenie promieniowania słonecznego, stała 
słoneczna 

Helioelektrownia – elektrownia słoneczna 

Instalacja podłączona do sieci (on grid) – w tym typie instalacji energia elektryczna  
z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd 
przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy 
urządzeń domowych. Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej. 

Inwerter (ang. Inverter) – przetwornica/przetwornik/falownik – element budowy 
instalacji fotowoltaicznej, urządzenie służące do zamiany prądu stałego na prąd zmienny. 
Zob. falownik. 

Krzem – pierwiastek chemiczny o wzorze Si, główny materiał budulcowy ogniw 
fotowoltaicznych. Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne należą do ogniw I generacji  
i charakteryzują się najwyższymi osiąganymi sprawnościami. 

Konwersja fotowoltaiczna – bezpośrednia zmiana energii promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną zachodząca w ogniwie fotowoltaicznym. 

Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez 
układ fizyczny. Podawana przez producenta nominalna moc modułu fotowoltaicznego 
oznacza moc zmierzoną w warunkach testowych (STC). Zależy ona od natężenia 
promieniowania słonecznego, wyrażana jest w jednostce W/m2. 

Moduł fotowoltaiczny – urządzenie, którego zadaniem jest przemiana światła 
słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. 

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami 
obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Wartości charakterystyczne napięcia 
sieciowego w Polsce określa Norma PN-IEC 60038 i wynoszą: 50Hz i 230V. 
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Nasłonecznienie – to suma natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie  
i na danej powierzchni np. suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie godziny, 
dnia, roku na powierzchni 1m2. 

Natężenie promieniowania słonecznego – jest to chwilowa wartość gęstości mocy 
promieniowania słonecznego docierającej do m2 powierzchni; podawana jest zazwyczaj  
w [W/m2] lub [kW/m2]; natężenie promieniowania słonecznego ulega ciągłym zmianom 
zazwyczaj w przedziale 100 – 800 [W/m2]; najwyższe wartości notowane są w słoneczne 
bezchmurne dni i mogą osiągać 1000 [W/m2]. 

Natężenie prądu – liczba ładunków przepływających z prędkością v, przez powierzchnię s 
(przekrój przewodnika). W układzie SI jednostką natężenia prądu jest amper [A]. 

Odbite promieniowanie – to ta część promieniowania całkowitego, które dochodząc do 
powierzchni Ziemi jest odbijana ku górze. 

Ogniwo fotowoltaiczne – nazywane niekiedy ogniwem słonecznym lub ogniwem PV, to 
element (krzemowa płytka półprzewodnikowa), który pod wpływem promieniowania 
świetlnego (naturalnego lub sztucznego) działa jak generator energii elektrycznej. 

OZE – Jest to skrótowe określenie na “odnawialne źródła energii”, czyli takie, których 
użytkowanie nie wiąże się ze zwiększaniem ich deficytu. Do odnawialnych źródeł energii 
zaliczamy energię masy ziemi, słoneczną, wiatrową oraz energię wody zarówno 
powierzchniowej jak i głębinowej (rzeki, jeziora, cieki geotermalne itp.). 

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. 

Pochłonięte promieniowanie – jest to różnica pomiędzy promieniowaniem całkowitym,  
a odbitym. Pochłanianie powoduje zmianę jakościową energii słonecznej, dzięki niemu jej 
część przekształca się w energię cieplną 

PV (ang. Photovoltaic) – fotowoltaika 

Przetwornik/przetwornica (ang. Inverter) – zob. inwerter 

Słoneczne ogniwo – najmniejsza część płyty panelu fotowoltaicznego 

Sinusoidalny prąd (ang. Sinusoidal current) – zob. przemienny prąd 

Usłonecznienie – jest definiowane jako liczba godzin słonecznych, jest to czas podany  
w godzinach, podczas którego na powierzchnię Ziemi padają bezpośrednio promienie 
słoneczne; jest to parametr opisujący głównie warunki pogodowe a nie zasoby energii 
słonecznej. Wykorzystywany jest w energetyce słonecznej do szacowania warunków 
pracy instalacji np. do wyliczania godzin pracy pompy cyrkulacyjnej w instalacji 
kolektorów słonecznych; w Polsce jest największa dla Kołobrzegu i wynosi 1624 h/rok,  
zaś dla Zakopanego 1467 h/rok. 
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1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość 

obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.1.2.1. Lokalizacja inwestycji 

L.p. Adres Współrzędne geograficzne 

1 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 N: 50°01'31.82'' E: 21°59'34.91'' 

2 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 25 N: 50°02'38.88'' E: 22°00'12.92'' 

3 35-208 Rzeszów, ul. Brydaka 1A N: 50°03'25.57'' E: 21°58'50.42'' 

4 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 5 N: 50°02'51.74'' E: 21°59'18.41'' 

5 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 2A N: 50°01'34.78'' E: 21°59'07.65'' 

6 35-103 Rzeszów, ul. Chełmońskiego 4 N: 50°02'28.64'' E: 21°59'14.87'' 

7 35-011 Rzeszów, ul. Ks. Sondeja 15 N: 50°02'08.35'' E: 21°59'22.56'' 

 

1.1.2.2. Zakres zamówienia 

a. Opracowanie analizy sytuacyjno-technicznej dla siedmiu budynków zlokalizowanych  

na terenie miasta Rzeszowa, mającej na celu zweryfikowanie możliwości technicznego 

wykonania oraz efektywności późniejszego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej  

dla każdego z budynków, 

b. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) dotyczącego 

wykonania indywidualnych mikroinstalacji dla 7 budynków, które będą zweryfikowane  

w ramach analizy sytuacyjno-technicznej określonej w punkcie a.; opracowanie 

uproszczonej dokumentacji wykonania robót budowlanych w celu wykonania 

mikroinstalacji dla każdego z budynków; wskazanie szacunkowych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych określonych w PFU. 

1.1.2.3. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia 

Podstawą opracowania opisu przedmiotu zamówienia jest umowa z dnia  

2017-03-27 pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Rzeszów  

sp. z o.o., tj. Zamawiającym, a Kompanią Solarną sp. z o.o., tj. Wykonawcą. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1.3.1. Opis stanu istniejącego 

Zużycie energii elektrycznej w budynkach objętych zakresem niniejszego program 

funkcjonalno-użytkowego, po uwzględnieniu jedno- lub dwumiesięcznego okresu 

rozliczeniowego energii elektrycznej, kształtowało się następująco (zestawienie obejmuje 

także planowane instalacje klimatyzacji): 
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L.
P. 

OBIEKT 

Moc 
przyłącze-

niowa 
=umowna 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ra-
zem 

Klimaty
-zacja 

kW kWh    

1 Staszica 24 - Dyrekcja 40 2982 11625 9705 8910 7440 11010 5573 57245 10000 

2 Kochanowskiego 25 - TPN+TE+TPDC+Obw. TPN/3 20 1759 5797 4191 4056 4055 4995 2662 27515 1000 

3 Brydaka 1A (wym. A2) - TWP+Obw. TPN/4 21 3352 3047 2999 2506 1947 1511 1637 1826 1964 3255 3271 3269 30584 1000 

4 Baczyńskiego 7 - TWM+TE+Obw. TPN/1 40 2193 3425 3690 3105 2895 4470 2600 22378  

5 W. Pola 2A - TPS 5 754 553 576 445 349 258 229 223 270 549 631 762 5599  

6 Chełmońskiego 4 - Obw. TPN/2 15 285 1602 730 903 650 1001 612 5783  

7 Ks. Sondeja 15 - TWT 20 811 3090 2580 1845 1740 2685 1960 14711  

                 

2015 r  

L.
P. 

OBIEKT 

Moc 
przyłącze-

niowa 
=umowna 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ra-
zem 

 

kW kWh    

1 Staszica 24 - Dyrekcja 40 3326 10391 8460 6195 10980 11625 5908 56885  

2 Kochanowskiego 25 - TPN+TE+TPDC+Obw. TPN/3 20 2797 4738 4182 4098 4488 5168 2814 28285  

3 Brydaka 1A (wym. A2) - TWP+Obw. TPN/4 21 3180 2765 2995 2390 1859 1519 1623 1390 1210 3240 3214 3178 28563  

4 Baczyńskiego 7 - TWM+TE+Obw. TPN/1 40 1981 4230 3015 3165 3225 4710 4497 24823  

5 W. Pola 2A - TPS 5 675 571 578 395 305 256 260 266 318 559 593 690 5466  

6 Chełmońskiego 4 - Obw. TPN/2 15 411 1003 1065 903 1183 1187 583 6335  

7 Ks. Sondeja 15 - TWT 20 818 3945 2175 1905 1950 2985 1894 15672  

 

Szczegółowe informacje dotyczące stanu istniejącego poszczególnych budynków przedstawione zostały poniżej. 
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Budynek nr 1, Budynek Dyrekcji, 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 

Budynek administracyjny o konstrukcji murowanej, pustak, cegła. 

Dach płaski. 

 

 

Zdjęcie: Widok części dachu w kierunku południowym. 

 

Konstrukcja dachu: płyty panwiowe pokryte papą termozgrzewalną, ocieplenie wełną 

mineralną w przestrzeni międzystropowej. 
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Zdjęcie: Przekrój pokrycia dachu – odkrywka. 

 

Zdjęcie: Płyty panwiowe widoczne w przestrzeni międzystropowej. 

 

Pokrycie dachu obecnie w trakcie renowacji (2017 rok), gwarancja na pokrycie – 3 lata. 
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Budynek usytuowany jest dłuższym bokiem w kierunku północ - południe. 

Od strony południowej – zacieniające część dachu zadrzewienia. 

Dostawcą energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby budynku 

MPEC Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Staszica 24 jest PGE w ramach umowy kompleksowej, taryfa 

C11, jeden punkt pomiarowy – licznik elektroniczny, złącze kablowe na zewnątrz budynku 

– ściana wschodnia. 

Wewnętrzna instalacja elektryczna - miedziana, nie wymaga modernizacji. 

Aktualne protokoły badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Instalacja odgromowa – zostanie zamontowana nowa po zakończeniu prac 

renowacyjnych dachu. Wówczas zostaną wykonane badania rezystancji uziemienia. 

Zużycie energii elektrycznej w obiekcie przy ul. Staszica 24 wynosiło: 

w 2015 roku - 56’885 kWh, 

w 2016 roku - 57’245 kWh. 

Utrzymuje się na stałym poziomie w ciągu roku ~ 5’000-5’500 kWh/miesiąc. 

Brak sezonowości zużycia. 

Dla potrzeb analizy zużycia / zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych 

miesiącach, do danych historycznych zostało dodane przewidywane zużycie energii 

elektrycznej przez urządzenia klimatyzacyjne planowane do montażu w najbliższym 

czasie. 

Założono dodatkowe zużycie w wysokości 10’000 kWh/rok występujące w okresie letnim. 
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Moc 

przyłączeniowa=u

mowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Staszica 24 - Dyrekcja 40 2 982 5 813 5 812 4 853 5 352 6 455 8 455 6 720 4 220 5 505 5 505 5 573 67 245

Moc 

przyłączeniowa=u

mowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Staszica 24 - Dyrekcja 40 3 326 5 196 5 195 4 230 4 730 5 097 7 098 8 490 5 990 5 812 5 813 5 908 66 885

Przedstawiona konfiguracja zuzycia energii elektrycznej wynika z jedno lub dwumiesiecznego okresu rozliczeniowego energii 

elektrycznej oraz doliczenia przewidywanego zużycia energi przez planowaną do realizacji klimatyzacje

OBIEKT

kWh

2015 r.

Wykaz zużycia energii elektrycznej i moc przyłączeniowa dla wskazanego obiektu

2016 r.

OBIEKT

kWh



 

12 
 

Budynek nr 2, Wydział Eksploatacji Północ, Wydział Głównego Energetyka, 35-201 

Rzeszów, ul. Kochanowskiego 25 

Budynek administracyjno warsztatowy o konstrukcji murowanej, obity blachą. 

Budynek usytuowany jest dłuższym bokiem w kierunku na południe. 

Na południowej części budynku – dach płaski, na części północnej dach ze spadkiem w 

kierunku północnym. 

 

Zdjęcie: Widok części dachu kwalifikującej się do montażu PV. 

Konstrukcja dachu: płyty panwiowe, 

Pokrycie dachu: w części południowej – papa klejona, styropian, 

część północna – stalowa blacha trapezowa. 

Uszkodzenia powierzchni papy na części dachu (około 10 m2 powierzchni), brak 

przecieków. 

Pokrycie dachu sprzed wielu lat, poza okresem gwarancyjnym. 

Dostawcą energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby budynku MPEC Sp. z 

o.o. Rzeszów, przy ul. Kochanowskiego 25 jest PGE w ramach umowy kompleksowej, 

taryfa C11, jeden punkt pomiarowy – licznik elektroniczny, złącze kablowe na zewnątrz 

budynku. 

Wewnętrzna instalacja elektryczna – miedziana, nie wymaga modernizacji. 

Rozdzielnice nowe 2 – 3 letnie. 

Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – wykonane w 2016 roku, z wynikiem 

pozytywnym. 
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Instalacja odgromowa – na całości budynku, betonowe bloczki mocujące wymagają 

wymiany. 

 

Zdjęcie: fragment instalacji odgromowej. 

 

Protokół pomiarów rezystancji uziemienia – z 2016 roku. 

Zużycie energii elektrycznej w obiekcie przy ul. Kochanowskiego 25 wynosiło: 

w 2015 roku - 29’285 kWh, 

w 2016 roku - 28’515 kWh. 

Utrzymuje się na stałym poziomie w ciągu roku ~ 2’000-2’500 kWh/miesiąc. 

Brak istotnej sezonowości zużycia energii elektrycznej. 

Dla potrzeb analizy zużycia / zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych 

miesiącach, do danych historycznych zostało dodane przewidywane zużycie energii 

elektrycznej przez urządzenia klimatyzacyjne planowane do montażu w najbliższym 

czasie. 

Założono dodatkowe zużycie wysokości 1’000 kWh/rok występujące w okresie letnim. 
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Moc 

przyłączeniowa

=umowna
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Kochanowskiego 25 20 1 759 2 899 2 898 2 095 2 146 2 228 2 428 2 328 2 077 2 497 2 498 2 662 28 515

Moc 

przyłączeniowa

=umowna
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Kochanowskiego 25 20 2 797 2 369 2 369 2 091 2 141 2 249 2 449 2 544 2 294 2 584 2 584 2 814 29 285

Przedstawiona konfiguracja zużycia energii elektrycznej wynika z jedno lub dwumiesiecznego okresu rozliczeniowego energii 

elektrycznej oraz doliczenia przewidywanego zużycia energii przez planowaną do realizacji klimatyzacje.

Wykaz zużycia energii elektrycznej i moc przyłączeniowa dla wskazanego obiektu

2016 r.

OBIEKT

kWh

2015 r.

OBIEKT

kWh

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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Budynek nr 3, Wydział Produkcji Pomocniczej, 35-208 Rzeszów, ul. Brydaka 1A 

Budynek biurowo warsztatowy z częścią socjalną i wymiennikownią. 

Obiekt składa się z kilku budynków połączonych funkcjonalnie w jedną całość. 

 

Zdjęcie: Widok dachów obiektów. 

 

Konstrukcja stalowa, szkieletowa, wypełniona prefabrykatami betonowymi (płyty). 

Budynek spawalni – konstrukcja metalowa, wypełnienie – pustak, strop z blachy 

trapezowej. 
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Zdjęcie: Wnętrze spawalni. 

 

Dachy płaskie. 

Pokrycie dachów: Papa termozgrzewalna 2 x, styropian 10 cm, papa 2 x, wylewka około 3-

4 cm, płyty korytkowe 3 cm. 

Pokrycie dachu wykonane w latach 2000 – 2002, w stanie dobrym, brak widocznych 

uszkodzeń, pokrycie dachu poza okresem gwarancyjnym. 

Od strony południowej – zacieniające część dachu zadrzewienia. 

Dostawcą energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby budynku MPEC Sp. z 

o.o. Rzeszów przy ul. Brydaka 1A jest PGE w ramach umowy kompleksowej, taryfa C11. 

Trzy układy pomiarowe,  

- oświetlenie, 

- energia czynna, 

- energia bierna. 

Liczniki mechaniczne. 

Złącze kablowe na zewnątrz budynku. 
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Zdjęcie: Złącze kablowe. 

Wewnętrzna instalacja elektryczna – miedziana, zmodernizowana. 

Aktualne protokoły badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Instalacja odgromowa – stan dobry. 

Aktualne protokoły pomiarów rezystancji uziemienia. 

 

Zdjęcie: Instalacja odgromowa. 
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Zużycie energii elektrycznej w obiekcie przy ul. Brydaka 1A wynosiło: 

w 2015 roku - 29’563 kWh, 

w 2016 roku - 31’584 kWh. 

W ciągu roku zużycie energii elektrycznej waha się w zakresie: 

od ~ 1’500-2’000 kWh/miesiąc w okresie letnim 

do ~ 3’000-3’500 kWh/ miesiąc w okresie zimowym. 

Wahania zużycia energii elektrycznej wynikają z sezonowej pracy pomp obiegowych 

centralnego ogrzewania. 

Dla potrzeb analizy zużycia / zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych 

miesiącach, do danych historycznych zostało dodane przewidywane zużycie energii 

elektrycznej przez urządzenia klimatyzacyjne planowane do montażu w najbliższym 

czasie. 

Założono dodatkowe zużycie wysokości 1’000 kWh/rok występujące w okresie letnim. 
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Moc 

przyłączeniowa=

umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Brydaka 1A 21 3 352 3 047 2 999 2 506 1 997 1 711 2 037 2 126 2 014 3 255 3 271 3 269 31 584

Moc 

przyłączeniowa=

umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Brydaka 1A 21 3 180 2 765 2 995 2 390 1 909 1 719 2 023 1 690 1 260 3 240 3 214 3 178 29 563

Przedstawiona konfiguracja zuzycia energii elektrycznej wynika z jedno lub dwumiesiecznego okresu rozliczeniowego 

energii elektrycznej oraz doliczenia przewidywanego zużycia energi przez planowaną do realizacji klimatyzacje

Wykaz zużycia energii elektrycznej i moc przyłączeniowa dla wskazanego obiektu

2016 r.

OBIEKT

kWh

2015 r.

OBIEKT

kWh
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Budynek nr 4, Magazyn Główny, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 5 

Budynek biurowo magazynowy o konstrukcji murowanej – pustak oraz wiata o konstrukcji 

stalowej. 

Dach płaski. 

Konstrukcja dachu: 

- płyta lana – wyższy budynek, 

- płyty panwiowe – niższy budynek. 

 

 

Zdjęcie: widok dachów budynków w kierunku południowo zachodnim.. 

Pokrycie dachów: 

- papa termozgrzewalna na styropianie, 

- papa (membrana) – wysoki budynek, 

- blacha trapezowa – wiata magazynowa. 
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Zdjęcie: Papa – membrana na budynku wysokim. 

Brak widocznych uszkodzeń pokrycia dachu. 

Na całej powierzchni, co kilka metrów czuć odklejenie warstwy nawierzchniowej od podłoża. 

Pokrycie dachowe wykonane około 2000 roku. Brak gwarancji. 

Budynek usytuowany na planie litery ”L”, narożem wskazuje kierunek południowy. 

Brak istotnych zacienień od obiektów zlokalizowanych poza budynkiem. 

Dostawcą energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby budynku MPEC Sp. z o.o. 

Rzeszów, przy ul. Baczyńskiego 5 jest PGE w ramach umowy kompleksowej. 

Taryfa C11. 

Liczniki tarczowe. 

Złącze kablowe na zewnątrz budynku. 

Wewnętrzna instalacja elektryczna – miedziana, zmodernizowana około 10 lat temu, nie 

wymaga modernizacji. 

Aktualne protokoły badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Instalacja odgromowa – na części budynku podstawy do wymiany. 

Aktualne protokoły pomiarów rezystancji uziemienia. 
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Zużycie energii elektrycznej w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 5 wynosiło: 

w 2015 roku - 24’823 kWh, 

w 2016 roku - 22’378 kWh. 

Występuje sezonowość zużycia energii elektrycznej: 

w okresie letnim zużycie stabilizuje się na poziomie 1’500 kWh/miesiąc, 

w okresie zimowym zużycie energii elektrycznej oscyluje na poziomie 2’000 – 2’500 

kWh/miesiąc. 
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Moc 

przyłączeniowa

=umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Baczyńskiego 5 40 2 193 1 712 1 713 1 845 1 845 1 553 1 552 1 447 1 448 2 235 2 235 2 600 22 378

Moc 

przyłączeniowa

=umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Baczyńskiego 5 40 1 981 2 115 2 115 1 507 1 508 1 582 1 583 1 612 1 613 2 355 2 355 4 497 24 823

Przedstawiona konfiguracja zuzycia energii elektrycznej wynika z jedno lub dwumiesiecznego okresu rozliczeniowego energii 

elektrycznej.

Wykaz zużycia energii elektrycznej i moc przyłączeniowa dla wskazanego obiektu

2016 r.

OBIEKT

kWh

2015 r.

OBIEKT

kWh
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Budynek nr 5, Wydział Eksploatacji Południe, 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 2A 

Budynek administracyjny wraz z wymiennikownią. 

Konstrukcja budynku murowana. 

 

Zdjęcie: Widok budynku 

Budynek na planie prostokąta z narożami zgodnymi z kierunkami świata. 

Dach płaski. 
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Zdjęcie: Widok dachu w kierunku północno – wschodnim 

 

Konstrukcja dachu: płyty panwiowe pokryte papą termozgrzewalną, ocieplenie – około 40 

cm żużla w przestrzeni międzystropowej. 

Rok wykonania pokrycia – około 1995 roku, brak gwarancji na pokrycie. 

Stan pokrycia dobry, bez widocznych uszkodzeń. 

Na dachu zainstalowana antena telemetryczna. 

Od strony południowej – zadrzewienia, które w przyszłości mogą zacieniać część instalacji. 
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Zdjęcie: Zacieniające zadrzewienia. 

Dostawcą energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby budynku MPEC Sp. z 

o.o. Rzeszów przy ul. W. Pola 2A jest PGE w ramach umowy kompleksowej, taryfa C11. 

Dwa punkty pomiarowe – liczniki elektroniczne. 

Złącze kablowe – przy budynku. 

Wewnętrzna instalacja elektryczna – miedziana, nie wymaga modernizacji. 

Aktualne protokoły badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Instalacja odgromowa – stan dobry. 

Aktualny protokół pomiarów rezystancji uziemienia. 

Zużycie energii elektrycznej w obiekcie przy ul. W. Pola 2A wynosiło: 

-   w 2015 roku 5’466 kWh, 

-   w 2016 roku 5’599 kWh. 

W ciągu roku zużycie energii elektrycznej waha się w zakresie: 

od ~ 250 kWh/miesiąc w okresie letnim, 

do ~ 650 kWh/ miesiąc w okresie zimowym. 

Wahania zużycia energii elektrycznej wynikają z sezonowej pracy pomp obiegowych 

centralnego ogrzewania.
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Moc 

przyłączeniowa

=umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

W. Pola 2A 5 754 553 576 445 349 258 229 223 270 549 631 762 5 599

Moc 

przyłączeniowa

=umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

W. Pola 2A 5 675 571 578 395 305 256 260 266 318 559 593 690 5 466

Przedstawiona konfiguracja zuzycia energii elektrycznej wynika z jedno lub dwumiesiecznego 

okresu rozliczeniowego energii elektrycznej.

Wykaz zużycia energii elektrycznej i moc przyłączeniowa dla wskazanego obiektu

2016 r.

OBIEKT

kWh

2015 r.

OBIEKT

kWh
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Budynek nr 6, 35-103 Rzeszów, ul. Chełmońskiego 4 

Budynek administracyjno warsztatowy. 

Konstrukcja murowana – pustak, cegła. 

Dach płaski. 

Konstrukcja dachu: płyty panwiowe, na części dachu wylewana płyta. 

Pokrycie: papa termozgrzewalna na styropianie. 

Pokrycie dachu z 2016 roku. 

Stan bardzo dobry, brak uszkodzeń. 

Gwarancja na pokrycie dachu – 3 lata. 

Budynek usytuowany jest dłuższym bokiem w kierunku południowym z 

kilkunastostopniowym odchyleniem w kierunku zachodnim. 

Od strony południowej – zacieniające część dachu zadrzewienia oraz dziesięciopiętrowe 

budynki mieszkalne zacieniające przez część roku cały dach. 

  

Kierunek południowy                                              Kierunek wschodni 

Zdjęcia: Widoki części dachów w kierunku południowym i wschodnim 

 

Dostawcą energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby budynku MPEC Sp. z 

o.o. Rzeszów, przy ul. Chełmońskiego 4 jest PGE w ramach umowy kompleksowej, taryfa 

C11. 

Jeden punkt pomiarowy energii elektrycznej – licznik elektroniczny. 

Złącze kablowe na zewnątrz budynku. 

Wewnętrzna instalacja elektryczna – miedziana, nie wymaga modernizacji. 

Nowa rozdzielnia. 

Aktualne protokoły badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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Instalacja odgromowa – nowa, z 2016 roku. 

Aktualne protokoły pomiarów rezystancji uziemienia. 

Zużycie energii elektrycznej w obiekcie przy ul. Chełmońskiego 4 wynosiło: 

w 2015 roku - 6’335 kWh 

w 2016 roku – 5’783 kWh. 

Utrzymuje się na stałym poziomie w ciągu roku ~ 500 kWh/miesiąc. 

Brak charakterystycznej sezonowości dla tego obiektu. 
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Moc 

przyłączeniowa=

umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Chełmońskiego 4 15 285 801 801 365 365 452 451 325 325 500 501 612 5 783

Moc 

przyłączeniowa=

umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Chełmońskiego 4 15 411 501 502 533 532 451 452 591 592 594 593 583 6 335

Przedstawiona konfiguracja zuzycia energii elektrycznej wynika z jedno lub dwumiesiecznego okresu 

rozliczeniowego energii elektrycznej.

Wykaz zużycia energii elektrycznej i moc przyłączeniowa dla wskazanego obiektu

2016 r.

OBIEKT

kWh

2015 r.

OBIEKT

kWh
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Budynek nr 7, Wydział Transportu: 35-011 Rzeszów, ul. Ks. Sondeja 15 

Budynek jednokondygnacyjny biurowo warsztatowo socjalny. 

Budynek usytuowany jest dłuższym bokiem w układzie północ – południe, 

z kilkunastostopniowym odchyleniem w kierunku zachodnim. 

Konstrukcja betonowa, wypełnienie murowane. 

Dach płaski. 

Konstrukcja dachu: płyty panwiowe, ocieplone styropianem i wełną mineralną, pokrycie – 

papa termozgrzewalna. 

Stan pokrycia dachowego wykonanego około 2000 roku – dobry, brak widocznych 

uszkodzeń. 

Pokrycie dachu po okresie gwarancyjnym. 

 

Zdjęcie: widok części dachu w kierunku południowym. 

Dostawcą energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby budynku MPEC Sp. z 

o.o. Rzeszów przy ul. Ks. Sondeja 15 

jest PGE w ramach umowy kompleksowej, taryfa C11. 

Liczniki mechaniczne energii czynnej i biernej zlokalizowane w sąsiednim budynku. 

Złącze kablowe, na ścianie sąsiedniego budynku. 

Wewnętrzna instalacja elektryczna – miedziana, nie wymaga modernizacji. 

Oddzielna rozdzielnia w części warsztatowej. 

Aktualne protokoły badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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Brak instalacji odgromowej. 

Zużycie energii elektrycznej w obiekcie przy ul. Ks. Sondeja 15 wynosiło: 

w 2015 roku - 15’672 kWh, 

w 2016 roku - 14’711 kWh. 

Analiza sezonowości rocznej zużycia energii elektrycznej wskazuje na jej zmienność:  

około 1’000 kWh/miesiąc w okresie letnim, 

około 1’500 kWh/miesiąc w okresie zimowym. 

 

 



 

33 
 

 

Moc 

przyłączeniowa=

umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Ks. Sondeja 15 20 811 1 545 1 545 1 290 1 290 923 922 870 870 1 342 1 343 1 960 14 711

Moc 

przyłączeniowa=

umowna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

kW

Ks. Sondeja 15 20 818 1 973 1 972 1 088 1 087 952 953 975 975 1 492 1 493 1 894 15 672

Przedstawiona konfiguracja zuzycia energii elektrycznej wynika z jedno lub dwumiesiecznego okresu rozliczeniowego 

energii elektrycznej.

Wykaz zużycia energii elektrycznej i moc przyłączeniowa dla wskazanego obiektu

2016 r.

OBIEKT

kWh

2015 r.

OBIEKT

kWh
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1.1.3.2. Planowany uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych 

Dla budynków: 

L.p. Adres Współrzędne geograficzne 

1 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 N: 50°01'31.82'' E: 21°59'34.91'' 

2 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 25 N: 50°02'38.88'' E: 22°00'12.92'' 

3 35-208 Rzeszów, ul. Brydaka 1A N: 50°03'25.57'' E: 21°58'50.42'' 

4 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 5 N: 50°02'51.74'' E: 21°59'18.41'' 

5 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 2A N: 50°01'34.78'' E: 21°59'07.65'' 

6 35-103 Rzeszów, ul. Chełmońskiego 4 N: 50°02'28.64'' E: 21°59'14.87'' 

7 35-011 Rzeszów, ul. Ks. Sondeja 15 N: 50°02'08.35'' E: 21°59'22.56'' 

 

przewidywany jest uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych według poniższego 

zestawienia zbiorczego: 

  
Planowany uzysk energii elektrycznej z zainstalowanego systemu PV 

[kWh] - budynek nr: 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 

1 386 149 535 552 153 79 323 

2 585 225 810 837 233 120 490 

3 995 383 1 377 1 423 395 204 833 

4 1 287 495 1 782 1 841 512 264 1 078 

5 1 498 576 2 074 2 143 595 307 1 254 

6 1 474 567 2 041 2 109 586 302 1 235 

7 1 498 576 2 074 2 143 595 307 1 254 

8 1 416 545 1 960 2 026 563 290 1 186 

9 1 030 396 1 426 1 473 409 211 862 

10 796 306 1 102 1 138 316 163 666 

11 433 167 599 619 172 89 363 

12 304 117 421 435 121 62 255 

Razem 11 700 4 500 16 200 16 740 4 650 2 400 9 800 

 

Szacowane wyniki planowanego systemu PV zostały opracowane w oparciu o wieloletnie 

dane obserwacyjne pochodzące z pracujących instalacji fotowoltaicznych na terenie 

Podkarpacia. 

Do wyliczeń przyjęto pracę modułów krzemowych, polikrystalicznych. 

Szacowane osiągi mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na zmienność warunków 

atmosferycznych w okresie eksploatacji oraz zjawisko naturalnego spadku sprawności 

modułów na przestrzeni lat. 



 

35 
 

Szczegółowe informacje dotyczące uzysku na poszczególnych obiektach przedstawione 

zostały poniżej. 

 

Budynek nr 1, Budynek Dyrekcji: 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 

Dostępna powierzchnia na dachu kwalifikująca się do montażu fotowoltaiki to około 220 m2 

(powierzchni płaskiej). 

Możliwy do zainstalowania na takiej powierzchni generator fotowoltaiczny będzie miał moc 

~ 13 kWp. 

Tabela: Planowany uzysk energii elektrycznej z 
zainstalowanego systemu PV 

    

 Miesiąc 
Produkcja ee z 

PV [kWh]  

 Styczeń 386  

 Luty 585  

 Marzec 995  

 Kwiecień 1 287  

 Maj 1 498  

 Czerwiec 1 474  

 Lipiec 1 498  

 Sierpień 1 416  

 Wrzesień 1 030  

 Październik 796  

 Listopad 433  

 Grudzień 304  

 

Całkowita roczna 
produkcja energii 

elektrycznej 
11 700 
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Parametry techniczno jakościowe instalacji fotowoltaicznej: 

Energia wyprodukowana przez system PV    11’700 kWh/rok 

Uzysk roczny           

         900 kWh/kWp 

Emisja CO2, której udało się uniknąć 

(dane KOBIZE za 2015 rok)       9’497 kg/rok 

 

Z przedstawionych na wykresie powyżej proporcji pomiędzy zużyciem energii elektrycznej 

przez obiekt, a jej produkcją w generatorze fotowoltaicznym wynika, że większość energii 

zostanie zużyta na potrzeby własne obiektu. Odprowadzenia energii do sieci 

elektroenergetycznej mogą wystąpić, ze względu na specyfikę pracy w obiekcie w godzinach 

popołudniowych (po godz. 15.00) oraz w soboty i niedziele. 

Budynek nr 2, Wydział Eksploatacji Północ, Wydział Głównego Energetyka, 

35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 25 

Dostępna powierzchnia dachu kwalifikująca się do montażu fotowoltaiki to około 60 m2 

(powierzchni płaskiej). 

Możliwy do zainstalowania na takiej powierzchni generator fotowoltaiczny będzie miał moc 

~ 5 kWp. 

 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

kW
h

Produkcja energii elektrycznej z instalacji PV o mocy 13 kWp 
ul. Staszica 24 - Dyrekcja

Zużycie ee 2015 r.

Zużycie ee 2016 r.

Produkcja ee z PV [kWh]
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Tabela: Szacowane wyniki produkcji energii elektrycznej z 
zainstalowanego systemu PV 

    

 
Miesiąc 

Produkcja ee z PV 
[kWh]  

 Styczeń 149  

 Luty 225  

 Marzec 383  

 Kwiecień 495  

 Maj 576  

 Czerwiec 567  

 Lipiec 576  

 Sierpień 545  

 Wrzesień 396  

 Październik 306  

 Listopad 167  

 Grudzień 117  

 

Całkowita roczna produkcja 
energii elektrycznej 

4 500 
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Parametry techniczno jakościowe instalacji fotowoltaicznej: 

Energia wyprodukowana przez system PV   4’500 kWh/rok 

Uzysk roczny          900 kWh/kWp 

Emisja CO2, której udało się uniknąć 

(dane KOBIZE za 2015 rok)      3’645 kg/rok 

 

Z przedstawionych na wykresie powyżej proporcji pomiędzy zużyciem energii elektrycznej 

przez obiekt, a jej produkcją w generatorze fotowoltaicznym wynika, że całość energii 

zostanie zużyta na potrzeby własne obiektu.  

Budynek nr 3, Wydział Produkcji Pomocniczej, 35-208 Rzeszów, ul. Brydaka 1A 

Dostępna powierzchnia dachu kwalifikująca się do montażu fotowoltaiki to około 300 m2 

(powierzchni płaskiej). 

Możliwy do zainstalowania na takiej powierzchni generator fotowoltaiczny będzie miał moc 

~ 18 kWp. 

 

Zdjęcia: Widok dachów w kierunku południowym. 
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Tabela: Szacowane wyniki produkcji energii elektrycznej z 
zainstalowanego systemu PV 

    

 

Miesiąc 
Produkcja 
ee z PV 
[kWh]  

 Styczeń 535  

 Luty 810  

 Marzec 1 377  

 Kwiecień 1 782  

 Maj 2 074  

 Czerwiec 2 041  

 Lipiec 2 074  

 Sierpień 1 960  

 Wrzesień 1 426  

 Październik 1 102  

 Listopad 599  

 Grudzień 421  

 

Całkowita roczna produkcja energii 
elektrycznej 

16 200 
 

 

 

Parametry techniczno jakościowe instalacji fotowoltaicznej: 

Energia wyprodukowana przez system PV  16’200 kWh/rok 

Uzysk roczny            900 kWh/kWp 

Emisja CO2, której udało się uniknąć 

(dane KOBIZE za 2015 rok)            13’122 kg/rok 
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Z przedstawionych na wykresie powyżej proporcji pomiędzy zużyciem energii elektrycznej w 

obiekcie, a jej produkcją w generatorze fotowoltaicznym wynika, że większość energii 

zostanie zużyta na potrzeby własne obiektu. Odprowadzenia energii do sieci 

elektroenergetycznej mogą wystąpić, ze względu na sezonowość zużycia energii elektrycznej 

wyłącznie w miesiącach letnich. 

Budynek nr 4, Magazyn Główny, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 5 

Dostępna powierzchnia na dachu kwalifikująca się do montażu fotowoltaiki to około 300 m2 

(powierzchni płaskiej). 

Możliwy do zainstalowania na takiej powierzchni generator fotowoltaiczny będzie miał moc 

~ 18 kWp. 

Tabela: Planowany uzysk energii elektrycznej z 
zainstalowanego systemu PV 

    

 
Miesiąc 

Produkcja ee z PV 
[kWh]  

 Styczeń 552  

 Luty 837  

 Marzec 1 423  

 Kwiecień 1 841  

 Maj 2 143  

 Czerwiec 2 109  

 Lipiec 2 143  

 Sierpień 2 026  

 Wrzesień 1 473  

 Październik 1 138  

 Listopad 619  

 Grudzień 435  

 

Całkowita roczna produkcja energii 
elektrycznej 

16 740 
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Parametry techniczno jakościowe instalacji fotowoltaicznej: 

Energia elektryczna wyprodukowana przez system PV – 16’740 kWh/rok, 

Uzysk roczny         - 930 kWh/kWp 

Emisja CO2, której udało się uniknąć 

(dane KOBIZE za 2015 rok)         13’559 kg/rok 

 

Z przedstawionych na wykresie powyżej proporcji pomiędzy zużyciem energii elektrycznej w 

obiekcie, a jej produkcją w generatorze fotowoltaicznym (w poszczególnych miesiącach) 

wynika, że większość energii zostanie zużyta na potrzeby własne obiektu. 

Odprowadzenia energii do sieci elektroenergetycznej wystąpią w okresie letnim. 

W celu ograniczenia odprowadzeń energii elektrycznej (nie są one uzasadnione 
ekonomicznie) do sieci należy: 
- zmniejszyć instalacje fotowoltaiczną do mocy 15 kWp, 
 lub 
- rozważyć uzasadnione zwiększenie konsumpcji energii przez urządzenia, które zużyją 
w okresie letnim około 2’000 kWh/rok. 
 

Budynek nr 5, Wydział Eksploatacji Południe, 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 2A 

Dostępna powierzchnia na dachu kwalifikująca się do montażu fotowoltaiki to około 180 m2 

(powierzchni płaskiej). 
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Możliwy do zainstalowania na takiej powierzchni generator fotowoltaiczny będzie miał moc 

~ 10 kWp. 

Ze względu na istniejącą moc przyłączeniową, potrzeb analizy zasymulowana została 

produkcja energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 5 kWp. 

Tabela: Planowany uzysk energii elektrycznej z 
zainstalowanego systemu PV 

    

 
Miesiąc 

Produkcja ee z 
PV [kWh]  

 Styczeń 153  

 Luty 233  

 Marzec 395  

 Kwiecień 512  

 Maj 595  

 Czerwiec 586  

 Lipiec 595  

 Sierpień 563  

 Wrzesień 409  

 Październik 316  

 Listopad 172  

 Grudzień 121  

 

Całkowita roczna produkcja energii 
elektrycznej 

4 650 
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Parametry techniczno jakościowe instalacji fotowoltaicznej: 

Energia wyprodukowana przez system PV (5 kWp) 4’650 kWh/rok 

Uzysk roczny         930 kWh/kWp 

Emisja CO2, której udało się uniknąć 

(dane KOBIZE za 2015 rok)           3’767 kg/rok 

Z przedstawionych na wykresie powyżej proporcji pomiędzy zużyciem energii elektrycznej 

przez obiekt, a jej produkcją w generatorze fotowoltaicznym wynika, że przy mocy instalacji 

PV – 5 kWp około 30% (~1’500 kWh/rok) jej rocznej produkcji zostanie odprowadzone do 

sieci elektroenergetycznej. Wynika to z faktu rozbieżności pomiędzy sezonowym popytem na 

energie elektryczną w obiekcie, a jej podażą z instalacji fotowoltaicznej. 

W takiej sytuacji należy zainstalować umieścić instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kWp lub 

rozważyć uzasadnione zwiększenie konsumpcji energii przez urządzenia, które w okresie 

letnim zużyją około 1’500 kWh. 

Moc zamówiona dla obiektu to 5 kWp, stąd w przypadku decyzji o wykorzystaniu pod 

fotowoltaikę całej dostępnej powierzchni na dachu (instalacja PV 10 kWp) należy uprzednio 

zwiększyć moc zamówioną lub wystąpić do PGE o określenie warunków przyłączeniowych dla 

źródła wytwórczego energii elektrycznej. 

Budynek nr 6, 35-103 Rzeszów, ul. Chełmońskiego 4 

Dostępna powierzchnia na dachu kwalifikująca się do montażu instalacji PV to około 50 m2 

(powierzchni płaskiej). 

Możliwy do zainstalowania na takiej powierzchni generator fotowoltaiczny będzie miał moc 

~ 3 kWp. 

Tabela: Planowany uzysk energii elektrycznej z 
zainstalowanego systemu PV 

    

 
Miesiąc 

Produkcja ee z 
PV [kWh]  

 Styczeń 79  

 Luty 120  

 Marzec 204  

 Kwiecień 264  

 Maj 307  

 Czerwiec 302  

 Lipiec 307  

 Sierpień 290  

 Wrzesień 211  

 Październik 163  

 Listopad 89  

 Grudzień 62  

 

Całkowita roczna produkcja energii 
elektrycznej 

2 400 
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Parametry techniczno jakościowe instalacji fotowoltaicznej: 

Energia wyprodukowana przez system PV   2’400 kWh/rok 

Uzysk roczny          800 kWh/kWp 

Emisja CO2, której udało się uniknąć 

(dane KOBIZE za 2015 rok)      1’944 kg/rok 

 

Z przedstawionych na wykresie powyżej proporcji pomiędzy zużyciem energii elektrycznej w 

obiekcie, a jej produkcją w generatorze fotowoltaicznym wynika, że całość energii zostanie 

zużyta na potrzeby własne obiektu. 

 

Budynek nr 7, Wydział Transportu: 35-011 Rzeszów, ul. Ks. Sondeja 15 

Dostępna powierzchnia na dachu kwalifikująca się do montażu instalacji PV to około 170 m2 

(powierzchni płaskiej). 

Możliwy do zainstalowania na takiej powierzchni generator fotowoltaiczny będzie miał moc 

~ 10 kWp. 
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Tabela: Planowany uzysk energii 
elektrycznej 

z zainstalowanego systemu PV 

  

Miesiąc 
Produkcja ee z  

PV [kWh] 

Styczeń 323 

Luty 490 

Marzec 833 

Kwiecień 1 078 

Maj 1 254 

Czerwiec 1 235 

Lipiec 1 254 

Sierpień 1 186 

Wrzesień 862 

Październik 666 

Listopad 363 

Grudzień 255 

Całkowita roczna 
produkcja energii 

elektrycznej 
9 800 
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Parametry techniczno jakościowe instalacji fotowoltaicznej: 

Energia wyprodukowana przez system PV   9’800 kWh/rok 

Uzysk roczny          980 kWh/kWp 

Emisja CO2, której udało się uniknąć 

(dane KOBIZE za 2015 rok)      7’938 kg/rok 

 

Z przedstawionych na wykresie powyżej proporcji pomiędzy zużyciem energii elektrycznej 

przez obiekt, a jej produkcją w generatorze fotowoltaicznym wynika, że większość energii 

zostanie zużyta na potrzeby własne obiektu. Niewielkie odprowadzenia energii do sieci 

elektroenergetycznej mogą wystąpić w miesiącach VI-VII-VIII. 

1.1.3.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Budynek nr 1, Budynek Dyrekcji: 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji 

wsporczej stalowo – aluminiowej przystosowanej do montażu paneli na dachu płaskim. 

Ze względu na rodzaj istniejącego pokrycia dachu nie przewiduje się możliwości kotwienia 

konstrukcji wsporczej do jego powierzchni. 

W związku z tym należy zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną balastowaną lub 

aerodynamiczną. 

W każdym przypadku przed wyborem rodzaju konstrukcji należy uzyskać opinie 

uprawnionego konstruktora o możliwości obciążenia konstrukcji i pokrycia połaci dachowej 

instalacją PV. 

Celem wprowadzenia systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z 

energii słonecznej przy zastosowaniu technologii krzemowej. 

Łączna moc maksymalna zainstalowanych modułów fotowoltaicznych ma wynosić 13 kWp ± 

800 Wp. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji będzie na bieżąco zużywana przez urządzenia 

jedno i trójfazowe zlokalizowane w budynku. 

Nadwyżki energii zostaną odprowadzone do sieci elektroenergetycznej. 

Instalacje fotowoltaiczną stanowić będą: 

-  52 moduły fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na 
dachu budynku, 

-  falownik trójfazowy, 
-  okablowanie instalacji fotowoltaicznej, 
-  instalacja uziemiająca, 
-  zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe. 
-  urządzenia do transmisji danych. 
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Poniższe zdjęcie przedstawia optymalne miejsca montażu paneli fotowoltaicznych: 

 

Zdjęcie: Lokalizacja montażu modułów fotowoltaicznych na dachu budynku. 

Ze względu na konstrukcje dachu budynku oraz liczne zacienienia lokalne (kominy 
wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, attyka w ścianie południowej) rozkład modułów 
należy zaprojektować poza strefami cienia uwzględniając jednocześnie wymagane odstępy 
separacyjne od instalacji odgromowej. 

Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej budynku. 
Zejścia kablowe PV można poprowadzić przy blokach wentylacyjnych. 
W ramach prac budowlanych adaptacyjnych – przekucia z szybu wentylacyjnego do 
rozdzielni w celu poprowadzenia przewodów PV. 
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej, należy przewidzieć montaż nowej rozdzielni 
elektrycznej PV. 
Montaż instalacji – przy użyciu podnośnika koszowego lub dźwigu do podawania materiału. 
Brak kolizji z ruchem pieszym lub kołowym w trakcie montażu. 
Należy założyć konieczność przycięcia w chwili montażu instalacji oraz systematycznego 
przycinania w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od strony południowej. 

Budynek nr 2, Wydział Eksploatacji Północ, Wydział Głównego Energetyka,  

35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 25 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji 

wsporczej stalowo – aluminiowej przystosowanej do montażu paneli na dachu płaskim. 

Ze względu na dobry dostęp do przestrzeni podstropowej istnieje możliwość kotwienia 

konstrukcji wsporczej do powierzchni dachu. 
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W związku z tym można zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną balastowaną, 

aerodynamiczną lub kotwioną. 

W każdym przypadku przed wyborem rodzaju konstrukcji należy uzyskać opinie 

uprawnionego konstruktora o możliwości obciążenia konstrukcji i pokrycia połaci dachowej 

instalacją PV. 

Celem montażu systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii 

słonecznej przy zastosowaniu technologii krzemowej. 

Łączna moc maksymalna zainstalowanych modułów fotowoltaicznych ma wynosić 5 kWp ± 

350 Wp. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji będzie na bieżąco zużywana przez urządzenia 

jedno i trójfazowe zlokalizowane w budynku. 

Instalacje fotowoltaiczną stanowić będzie: 

- 20 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji wsporczej 
zlokalizowanej na dachu budynku, 

- falownik trójfazowy, 
- okablowanie instalacji fotowoltaicznej, 
- instalacja uziemiająca, 
- zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe, 
- urządzenia do transmisji danych. 
 

Poniższe zdjęcie przedstawia optymalne miejsce montażu paneli fotowoltaicznych: 

 

Zdjęcie: Lokalizacja montażu modułów fotowoltaicznych na dachu budynku. 
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Ze względu na zacienienie lokalne (antena telemetryczna) rozkład modułów należy 
zaprojektować poza strefami cienia uwzględniając jednocześnie wymagane odstępy 
separacyjne od instalacji odgromowej. 

Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej budynku. 

 

Zdjęcie: Rozdzielnia główna 

 
Zejścia kablowe PV można poprowadzić po ścianie budynku oraz szybem windy. 
W ramach prac budowlanych adaptacyjnych – przekucia przez stropy oraz z szybu windy w 
celu poprowadzenia przewodów PV. 
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej, należy przewidzieć montaż nowej rozdzielni 
elektrycznej PV. 
Montaż instalacji – przy użyciu podnośnika koszowego lub dźwigu do podawania materiału. 
Brak kolizji z publicznym ruchem pieszym lub kołowym w trakcie montażu – przewiduje się 
zajęcie części parkingu wewnętrznego. 
Należy założyć konieczność przycięcia w chwili montażu instalacji oraz systematycznego 
przycinania w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od strony południowej. 

Budynek nr 3, Wydział Produkcji Pomocniczej, 35-208 Rzeszów, ul. Brydaka 1A 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji 

wsporczej stalowo – aluminiowej przystosowanej do montażu paneli na dachu płaskim. 

Ze względu na rodzaj istniejącego pokrycia dachu nie przewiduje się możliwości kotwienia 

konstrukcji wsporczej do jego powierzchni. 

W związku z tym należy zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną balastowaną lub 

aerodynamiczną. 
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W każdym przypadku przed wyborem rodzaju konstrukcji należy uzyskać opinie 

uprawnionego konstruktora o możliwości obciążenia konstrukcji i pokrycia połaci dachowej 

instalacją PV. 

Celem instalacji systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii 

słonecznej przy zastosowaniu technologii krzemowej. 

Łączna moc maksymalna zainstalowanych modułów fotowoltaicznych ma wynosić 18 kWp ± 

1’100 Wp. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji będzie na bieżąco zużywana przez urządzenia 

jedno i trójfazowe zlokalizowane w budynku. 

Nadwyżki energii zostaną odprowadzone do sieci elektroenergetycznej. 

Instalacje fotowoltaiczną stanowić będzie: 

- 72 moduły fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na 
dachach budynków, 

- 2 falowniki trójfazowe, 
- okablowanie instalacji fotowoltaicznej, 
- instalacja uziemiająca, 
- zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe, 
- urządzenia do transmisji danych. 
 

Poniższe zdjęcie przedstawia optymalne miejsca montażu paneli fotowoltaicznych: 

 

Zdjęcie: Lokalizacja miejsc montażu modułów fotowoltaicznych na dachu budynku. 

 

Ze względu na konstrukcje dachów budynków oraz liczne zacienienia lokalne (kominy 
wentylacyjne, maszt anteny telemetrycznej) rozkład modułów należy zaprojektować poza 
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strefami cienia uwzględniając jednocześnie wymagane odstępy separacyjne od instalacji 
odgromowej. 

Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej budynku. 
Zejścia kablowe PV można poprowadzić obok przewodów wentylacyjnych i po elewacji. 
W ramach prac budowlanych adaptacyjnych – przekucia w celu poprowadzenia przewodów 
PV. 
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej, należy przewidzieć montaż nowej rozdzielni 
elektrycznej PV. 
Montaż instalacji – przy użyciu podnośnika koszowego lub dźwigu do podawania materiałów. 
Brak kolizji z publicznym ruchem pieszym lub kołowym w trakcie montażu – konieczne 
będzie zajęcie części parkingu wewnętrznego. 
 
Należy założyć konieczność przycięcia w chwili montażu instalacji oraz systematycznego 
przycinania w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od strony południowej. 

Budynek nr 4, Magazyn Główny, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 5 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji 

wsporczej stalowo – aluminiowej przystosowanej do montażu paneli na dachu płaskim. 

Ze względu na rodzaj istniejącego pokrycia dachu nie przewiduje się możliwości kotwienia 

konstrukcji wsporczej do jego powierzchni. 

W związku z tym należy zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną balastowaną lub 

aerodynamiczną. 

W każdym przypadku przed wyborem rodzaju konstrukcji należy uzyskać opinie 

uprawnionego konstruktora o możliwości obciążenia konstrukcji i pokrycia połaci dachowej 

instalacją PV. 

Celem włączenia systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii 

słonecznej przy zastosowaniu technologii krzemowej. 

Łączna moc maksymalna zainstalowanych modułów fotowoltaicznych ma wynosić 18 kWp ± 

1’100 Wp. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji będzie na bieżąco zużywana przez urządzenia 

jedno i trójfazowe zlokalizowane w budynku. 

Nadwyżki energii w stosunku do bieżącego zużycia zostaną odprowadzone do sieci 

elektroenergetycznej. 

Instalacje fotowoltaiczną stanowić będzie: 

- 72 moduły fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji wsporczej 
 zlokalizowanej na dachu budynku, 
- falownik trójfazowy, 
- okablowanie instalacji fotowoltaicznej, 
- instalacja uziemiająca, 
- zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe, 
- urządzenia do transmisji danych. 
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Poniższe zdjęcie przedstawia optymalne miejsca montażu paneli fotowoltaicznych: 

 

Zdjęcie: Lokalizacja miejsc montażu modułów fotowoltaicznych na dachach budynków. 

Ze względu na konstrukcje dachu budynku oraz występujące zacienienia lokalne rozkład 
modułów należy zaprojektować poza strefami cienia, uwzględniając jednocześnie wymagane 
odstępy separacyjne od instalacji odgromowej. 

Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej budynku. 
Zejścia kablowe można poprowadzić szybem windy oraz po elewacji budynku. 

W ramach prac budowlano adaptacyjnych: 
- wykucie otworów pod przejścia kablowe, 
- przyklejenie odwarstwionego pokrycia dachowego, 
- wymiana podstaw na instalacji odgromowej. 

Dla potrzeb włączenia instalacji PV, należy przewidzieć montaż nowej rozdzielni elektrycznej 
PV. 

Montaż instalacji – przy użyciu podnośnika koszowego lub dźwigu do podawania materiału. 

Brak kolizji z publicznym ruchem pieszym lub kołowym w trakcie montażu. 

Koniecznym będzie czasowe zajęcie wewnętrznego parkingu. 

Budynek nr 5, Wydział Eksploatacji Południe, 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 2A 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji 

wsporczej stalowo – aluminiowej przystosowanej do montażu paneli na dachu płaskim. 

Ze względu na rodzaj istniejącego pokrycia dachu nie przewiduje się możliwości kotwienia 
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konstrukcji wsporczej do jego powierzchni. 

W związku z tym należy zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną balastowaną lub 

aerodynamiczną. 

W każdym przypadku przed wyborem rodzaju konstrukcji należy uzyskać opinie 

uprawnionego konstruktora o możliwości obciążenia konstrukcji i pokrycia połaci dachowej 

instalacją PV. 

Celem instalacji systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii 

słonecznej przy zastosowaniu technologii krzemowej. 

Łączna moc maksymalna zainstalowanych modułów fotowoltaicznych ma wynosić 5 kWp ± 

300 Wp. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji będzie na bieżąco zużywana przez urządzenia 

jedno i trójfazowe zlokalizowane w budynku. 

Nadwyżki zostaną odprowadzone do sieci elektroenergetycznej. 

Instalacje fotowoltaiczną stanowić będzie: 

- 20 moduły fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na dachu 
budynku, 

- falownik trójfazowy, 
- okablowanie instalacji fotowoltaicznej, 
- instalacja uziemiająca, 
- zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe, 
- urządzenia do transmisji danych. 
 
Poniższe zdjęcie przedstawia optymalne miejsce montażu paneli fotowoltaicznych: 

 

Zdjęcie: lokalizacja miejsca montażu modułów fotowoltaicznych na dachu budynku. 
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Ze względu na konstrukcje dachu budynku oraz zacienienia lokalne (kominy wentylacyjne, 
maszt telemetryczny, odciągi masztu) moduły należy zaprojektować poza strefami cienia 
uwzględniając jednocześnie wymagane odstępy separacyjne od instalacji odgromowej. 

Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej budynku. 

Zejścia kablowe PV można poprowadzić po zewnętrznej ścianie budynku. 

Prace budowlano adaptacyjne – przekucia przez ściany w celu poprowadzenia zejść 
kablowych. 

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej, należy przewidzieć montaż nowej rozdzielni 
elektrycznej PV. 

Montaż instalacji – przy użyciu podnośnika koszowego lub dźwigu do podawania materiału. 

Przewidywana jest konieczność zajęcia na czas montażu parkingu MPEC oraz części parkingu 
sąsiadującego od strony bloku – brak placu składowego. 

Należy założyć konieczność przycięcia w chwili montażu instalacji oraz systematycznego 
przycinania w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od strony południowej. 

Budynek nr 6, 35-103 Rzeszów, ul. Chełmońskiego 4 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji 

wsporczej stalowo – aluminiowej przystosowanej do montażu paneli na dachu płaskim. 

Ze względu na rodzaj istniejącego pokrycia dachu nie przewiduje się możliwości kotwienia 

konstrukcji wsporczej do jego powierzchni. 

W związku z tym należy zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną balastowaną lub 

aerodynamiczną. 

W każdym przypadku przed wyborem rodzaju konstrukcji należy uzyskać opinie 

uprawnionego konstruktora o możliwości obciążenia konstrukcji i pokrycia połaci dachowej 

instalacją PV. 

Celem włączenia systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii 

słonecznej przy zastosowaniu technologii krzemowej. 

Łączna moc maksymalna zainstalowanych modułów fotowoltaicznych ma wynosić 3 kWp ± 

200 Wp. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji będzie na bieżąco zużywana przez urządzenia 

jedno i trójfazowe zlokalizowane w budynku. 

Instalacje fotowoltaiczną stanowić będzie: 

- 12 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na 
dachu budynku, 

- falownik trójfazowy, 
- okablowanie instalacji fotowoltaicznej, 
- instalacja uziemiająca, 
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- zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe, 
- urządzenia do transmisji danych. 
 

Poniższe zdjęcie przedstawia optymalne miejsce montażu paneli fotowoltaicznych: 

 

Zdjęcie: Lokalizacja miejsc montażu modułów fotowoltaicznych na dachu budynku 

 

Ze względu na konstrukcje dachu budynku oraz liczne zacienienia lokalne (kominy 
wentylacyjne, attyka – dach pogrążony) moduły należy zaprojektować poza strefami cienia 
uwzględniając jednocześnie wymagane odstępy separacyjne od instalacji odgromowej. 

Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej budynku. 
Zejścia kablowe PV można poprowadzić przy blokach wentylacyjnych. 
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Zdjęcie: Zejście kablowe przewodem wentylacyjnym. 

 
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć montaż nowej rozdzielni po stronie 
DC.  
Po stronie AC można wykorzystać wolne pola w istniejącej rozdzielni głównej. 
Montaż instalacji – przy użyciu podnośnika koszowego lub dźwigu do podawania materiału. 

Na czas prowadzonych prac należy przewidzieć częściowe zajęcie parkingu przy budynku. 

Należy założyć konieczność systematycznego przycinania drzew zacieniających instalacje. 

Budynek nr 7, Wydział Transportu: 35-011 Rzeszów, ul. Ks. Sondeja 15 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji 

wsporczej stalowo – aluminiowej przystosowanej do montażu paneli na dachu płaskim. 

Ze względu na rodzaj istniejącego pokrycia dachu nie przewiduje się możliwości kotwienia 

konstrukcji wsporczej do jego powierzchni. 

W związku z tym należy zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną balastowaną lub 

aerodynamiczną. 

W każdym przypadku przed wyborem rodzaju konstrukcji należy uzyskać opinie 

uprawnionego konstruktora o możliwości obciążenia konstrukcji i pokrycia połaci dachowej 

instalacją PV. 
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Celem systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej 

przy zastosowaniu technologii krzemowej. 

Łączna moc maksymalna zainstalowanych modułów fotowoltaicznych ma wynosić 10 kWp ± 

600 Wp. 

Energia elektryczna wytworzona w instalacji będzie na bieżąco zużywana przez urządzenia 

jedno i trójfazowe zlokalizowane w budynku. 

Instalacje fotowoltaiczną stanowić będzie: 

- 40 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji wsporczej zlokalizowanej 
na dachu budynku, 

- falownik trójfazowy, 
- okablowanie instalacji fotowoltaicznej, 
- instalacja uziemiająca, 
- zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe, 
- urządzenia do transmisji danych. 
 

Poniższe zdjęcie przedstawia optymalne miejsce montażu paneli fotowoltaicznych: 

 

Zdjęcie: Lokalizacja miejsca montażu modułów fotowoltaicznych na dachu budynku. 
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Ze względu na konstrukcje dachu budynku oraz zacienienia lokalne (budynek od strony 
wschodniej, elementy wentylacji) rozkład modułów należy zaprojektować poza strefami 
cienia. 

 

Zdjęcie: Zacienienia lokalne 

 

Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej budynku. 
Zejście kablowe można poprowadzić przy blokach wentylacyjnych. 
Prace budowlane adaptacyjne: przekucia przez ściany w celu poprowadzenia zejść 
kablowych PV. 
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć montaż nowej rozdzielni 
elektrycznej PV. 
Montaż instalacji z rusztowania. 
Brak kolizji z publicznym ruchem pieszym i kołowym w trakcie montażu. 
Przewidywane jest czasowe zajęcie wewnętrznego parkingu. 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia 
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1.2.1. Wymagania i wnioski wynikające z wykonanej analizy 

sytuacyjno-technicznej 

Wykonawca wykonał fragmentaryczną inwentaryzację w zakresie architektoniczno-

budowlanym i dokumentację fotograficzną obiektów w zakresie potrzebnym dla niniejszej 

oceny. Przeprowadzona została analiza administracyjnych, technicznych i organizacyjnych 

uwarunkowań wykonania inwestycji. 

Po dokonaniu łącznej oceny zasadności i możliwości wykonania inwestycji, Wykonawca 

stwierdza, że: 

możliwa i uzasadniona jest realizacja instalacji fotowoltaicznych we wszystkich  

7 obiektach. 

1.2.2. Wymagania dotyczące terenu budowy 

Wykonawca nie znajduje przeszkód, które uniemożliwiałyby wykonanie instalacji będącej 

przedmiotem analizy. Występujące utrudnienia są możliwe do pokonania w ramach działań 

organizacyjnych (przycięcie drzew, zajęcie parkingu). 

Realizacja inwestycji w poszczególnych obiektach niesie za sobą niżej wymienione 

konsekwencje organizacyjne: 

 

L.p. Obiekt Możliwe kolizje 
Pozostałe uwagi  
dotyczące terenu 

1 Staszica 24 
Brak kolizji z ruchem 

pieszym lub kołowym w 
trakcie montażu. 

Montaż instalacji – przy użyciu 
podnośnika koszowego lub 

dźwigu do podawania 
materiału. 

2 Kochanowskiego 25 

Brak kolizji z publicznym 
ruchem pieszym lub 

kołowym w trakcie montażu 
– konieczne zajęcie części 
parkingu wewnętrznego. 

Montaż instalacji – przy użyciu 
podnośnika koszowego lub 

dźwigu do podawania 
materiału. 

3 Brydaka 1A 

Brak kolizji z publicznym 
ruchem pieszym lub 

kołowym w trakcie montażu 
– konieczne zajęcie części 
parkingu wewnętrznego. 

Montaż instalacji – przy użyciu 
podnośnika koszowego lub 

dźwigu do podawania 
materiałów. 

4 Baczyńskiego 5 

Brak kolizji z publicznym 
ruchem pieszym lub 
kołowym w trakcie 

montażu. 

Montaż instalacji – przy użyciu 
podnośnika koszowego lub 

dźwigu do podawania 
materiału. Czasowo zajęty 

wewnętrzny parking. 
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5 W. Pola 2A 

Konieczność zajęcia na czas 
montażu parkingu MPEC 

oraz części parkingu 
sąsiadującego od strony 

bloku – brak placu 
składowego. 

Montaż instalacji – przy użyciu 
podnośnika koszowego lub 

dźwigu do podawania 
materiału. 

6 Chełmońskiego 4 

Na czas prowadzonych prac 
należy przewidzieć 

częściowe zajęcie parkingu 
przy budynku. 

Montaż instalacji – przy użyciu 
podnośnika koszowego lub 

dźwigu do podawania 
materiału. 

7 Ks. Sondeja 15 
Brak kolizji z publicznym 

ruchem pieszym i kołowym 
w trakcie montażu. 

Montaż instalacji z 
rusztowania. Czasowe zajęcie 

wewnętrznego parkingu. 

 

1.2.3. Wymagania dotyczące jakości, gwarancji materiałów  

i urządzeń 

Wszystkie urządzenia, osprzęt i połączenia muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie 

wcześniej niż 1 rok przed realizacją inwestycji. 

Urządzenia powinny posiadać wymagane prawem na dzień montażu dopuszczenia, normy i 

certyfikaty. 

Okres gwarancji dla paneli fotowoltaicznych minimum 10 lat na wady fabryczne. Gwarancja 

na moc paneli - minimum 80% mocy po upływie 20 lat. 

Sprawność paneli fotowoltaicznych - co najmniej 16%. 

Technologia wykonania paneli: panele fotowoltaiczne polikrystaliczne. 

Inwertery trójfazowe z możliwością wizualizacji produkcji energii w czasie z monitoringiem 

na poziomie MPP trackera. 

System zarządzania inwerterami z możliwością aktualizacji oprogramowania firmware przez 

Internet. 

Gwarancja na inwertery - co najmniej 10 lat. 

Przewody, osprzęt i połączenia zgodne z normami branżowymi. 
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1.2.4. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji  

i instalacji 

Z punktu widzenia Wykonawcy nie występują bariery architektoniczne dla montażu instalacji 

fotowoltaicznych we wskazanych lokalizacjach. 

Nie odnotowuje się specyficznych ograniczeń, np. z tytułu ochrony obiektów zabytkowych. 

Prace prowadzone przez wykonawcę instalacji muszą być prowadzone zgodnie z 

dokumentacją techniczną i opinią, bez naruszenia istniejącej konstrukcji budynku. 

Ze względu na konstrukcje dachu budynku oraz liczne zacienienia lokalne rozkład modułów 
należy zaprojektować poza strefami cienia uwzględniając jednocześnie wymagane odstępy 
separacyjne od instalacji odgromowej. 

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stopu aluminium. Ze względu na rodzaj 

istniejącego pokrycia dachu nie przewiduje się możliwości kotwienia konstrukcji wsporczej 

do jego powierzchni. W związku z tym należy zastosować konstrukcje wsporczą bezinwazyjną 

balastowaną lub aerodynamiczną, z wyjątkiem budynku przy ul. Kochanowskiego 25, dla 

którego możliwe jest zastosowanie również konstrukcji kotwionej. 

Stan istniejących instalacji wewnętrznych pozwala na przyłączenie generatora 

fotowoltaicznego o przewidywanej mocy dla każdego obiektu. 

Instalacje zasilające obiekt umożliwiają połączenie z siecią elektroenergetyczną. Dla 

połączenia z siecią elektroenergetyczną nie są wymagane żadne dodatkowe uzgodnienia z 

operatorem. Przyłączenie instalacji odbędzie się na podstawie zgłoszenia do operatora. Stan 

techniczny rozdzielni głównych w obiektach pozwala na podłączenie instalacji i 

synchronizację z siecią zewnętrzną. 

1.2.5. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe 

Należy zastosować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz nadprądowe po stronie prądu 

stałego (DC) oraz prądu przemiennego (AC). 

1.2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wykończenie należy wykonać w sposób zgodny z dobrymi praktykami przy tego typu 

pracach. 

1.2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Planowane instalacje fotowoltaiczne nie wprowadzają konieczności zmiany 

zagospodarowania terenu w stosunku do stanu istniejącego. 
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W fazie projektowania projektant powinien wskazać na konieczność wycięcia bądź przycięcia 

koron drzew, w oparciu o obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania projektującego 

usytuowanie generatora. 

L.p. Obiekt 
Uwagi dotyczące 
przycięcia drzew 

1 Staszica 24 

Należy założyć konieczność przycięcia w chwili 
montażu instalacji oraz systematycznego przycinania 
w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od 

strony południowej. 

2 Kochanowskiego 25 

Należy założyć konieczność przycięcia w chwili 
montażu instalacji oraz systematycznego przycinania 
w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od 

strony południowej. 

3 Brydaka 1A 

Należy założyć konieczność przycięcia w chwili 
montażu instalacji oraz systematycznego przycinania 
w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od 

strony południowej. 

4 Baczyńskiego 5 Brak uwag dotyczących przycięcia drzew. 

5 W. Pola 2A 

Należy założyć konieczność przycięcia w chwili 
montażu instalacji oraz systematycznego przycinania 
w kolejnych latach drzew zacieniających instalacje od 

strony południowej. 

6 Chełmońskiego 4 
Należy założyć konieczność systematycznego 
przycinania drzew zacieniających instalacje. 

7 Ks. Sondeja 15 Brak uwag dotyczących przycięcia drzew. 

 

1.2.8. Wymagania dotyczące warunków wykonania  

i odbioru robót budowlanych 

Roboty należy wykonać zgodnie z Prawem budowlanym, Prawem energetycznym, Ustawą o 

odnawialnych źródłach energii, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych (część D - Roboty instalacyjne elektryczne), stosownymi normami polskimi, 

europejskimi. 

Prace powinny być prowadzone przez przedsiębiorstwo uprawnione do prowadzenia tego 

rodzaju robót i nadzorowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do 

nadzorowania. 
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1.2.9. Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy  

i formy dokumentacji projektowej 

Przed przystąpieniem do właściwej fazy projektowania, dla każdego obiektu należy wykonać 

ekspertyzę / opinię uprawnionego konstruktora budowlanego w zakresie dopuszczalności 

montażu instalacji określonego typu na danej połaci dachowej i konstrukcji stropu oraz 

dachu. 

Jednostka projektująca opracuje projekt wykonawczy na zakres przewidzianych do 

wykonania robót. Nie ma wymogu uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Po zakończeniu prac, wykonawca robót przekaże Zamawiającemu projekt powykonawczy 

oraz protokoły odbiorów robót i pomiarów wymagane odpowiednimi przepisami.  

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

z wymogami przepisów 

Planowane przez Zamawiającego inwestycje będą realizowane dla obiektów istniejących, 

eksploatowanych w związku z jego podstawową działalnością, tj. dystrybucją energii cieplnej. 

Wprowadzenie instalacji fotowoltaicznych ma celu obniżenie kosztów eksploatacji systemu 

ciepłowniczego poprzez zasilenie urządzeń pobierających energię elektryczną dla potrzeb 

własnej pracy, przetworzoną energią pierwotną ze słońca. 

Planowane kompleksowe przedsięwzięcie pozostaje w zgodzie i wykonuje dyspozycje 

dokumentów strategicznych dla gospodarki energetycznej i ochrony środowiska 

Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa z jego obszarem funkcjonalnym, a wśród 

nich najważniejsze to: 

- Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, 

- Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, 

- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF, 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ROF, 

- Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii Odnawialnych  

i inne wskazujące, że inwestycje w termomodernizacje oraz odnawialne źródła energii są 

kluczowe z punktu widzenia jakości życia na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Projektowane systemy fotowoltaiczne ze względu na swoją wielkość (do 40 kW) są 

instalacjami wprowadzającymi nikłe zakłócenia w środowisku bądź infrastrukturze. Nie 



 

64 
 

odnoszą się do nich prawne wymogi ubiegania się o decyzje administracyjne i uzgodnienia 

branżowe. Nie wchodzą też one w zakres wymagający potwierdzania zgodności z 

obowiązującymi na terenie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

2.2. Oświadczenie stwierdzające prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie jest załącznikiem do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, zobacz: 

2.4. Załączniki, szkice, rysunki i zdjęcia. 
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2.3. Przepisy prawne i normy związane  

z projektowaniem i wykonaniem zadania 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 - tekst jednolity Dz. U. 

2006 nr 156 poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), 

 - Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 89 poz. 625 z 2006 r., z późniejszymi 

zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072  z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 

2002 r. wraz z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 

717), 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z 

późniejszymi zmianami), 

- Norma PN-EN 62108:2017-02 - Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze 

skoncentrowanym światłem słonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie 

typu. 
 

2.4. Załączniki, szkice, rysunki i zdjęcia 

Poniżej zaprezentowane zostały schematy dla instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych 

budynkach. Zdjęcia stanu istniejącego budynków zaprezentowane zostały w rozdziałach 

dotyczących opisu stanu istniejącego. 
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Schemat modułowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 13'000 Wp 
MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24

Sieć OSD

Instalacja wewnętrzna 
odbiorcy

Rozdzielnica

Zabezpieczenie 
przedlicznikowe

Rozłącznik
inwertera

Inwerter

Zabezpieczenie
nadprądowe
inwertera

1 2

wlz

Moduły PV ~ 13 kWp

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
AC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
DC

Rozłącznik
bezpiecznikowy
DC

Rozłącznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
DC
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Schemat modułowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5'000 Wp 
MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 25

Sieć OSD

Instalacja wewnętrzna 
odbiorcy

Rozdzielnica

Zabezpieczenie 
przedlicznikowe

Rozłącznik
inwertera

Inwerter

Zabezpieczenie 
nadprądowe
inwertera

wlz

Moduły PV Σ ~ 5 kWp

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
AC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
DC

Rozłącznik
bezpiecznikowy
DC
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Schemat modułowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 18'000 Wp
MPEC Rzeszów Sp. z o.o., 35-208 Rzeszów, ul. Brydaka 1A

Zasilanie z sieci OSD

Licznik dwukierunkowy
Instalacja wewnętrzna 
odbiorcy

Rozdzielnica

Zabezpieczenie 
przedlicznikowe

Rozłącznik
inwertera

Zabezpieczenie 
nadprądowe
inwertera

1 2

Inwerter

1 2

Inwerter

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie 
nadprądowe
inwertera

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
AC

Moduły PV Σ ~ 18 kWp



kWh

Schemat modułowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 18'000 Wp
MPEC Rzeszów Sp. z o.o., 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 5

Zasilanie z sieci OSD

Licznik dwukierunkowy
Instalacja wewnętrzna 
odbiorcy

Rozdzielnica

Zabezpieczenie 
przedlicznikowe

Rozłącznik
inwerterów

Zabezpieczenie 
nadprądowe
inwertera

1 2

Inwerter

1 2

Inwerter

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie 
nadprądowe
inwertera

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
AC

Moduły PV Σ ~ 18 kWp

Inwerter

1 2

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
DC

Rozłacznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie 
nadprądowe
inwertera
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Schemat modułowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5'000 Wp 
MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 2A

Sieć OSD

Instalacja wewnętrzna 
odbiorcy

Rozdzielnica

Zabezpieczenie 
przedlicznikowe

Rozłącznik
inwertera

Inwerter

Zabezpieczenie 
nadprądowe
inwertera

wlz

Moduły PV Σ ~ 5 kWp

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
AC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
DC

Rozłącznik
bezpiecznikowy
DC



kWh

Schemat modułowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 3'000 Wp 
MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 35-103 Rzeszów, ul. Chełmońskiego 4

Sieć OSD

Instalacja wewnętrzna 
odbiorcy

Rozdzielnica

Zabezpieczenie 
przedlicznikowe

Rozłącznik
inwertera

Inwerter

Zabezpieczenie
nadprądowe
inwertera

wlz

Moduły PV Σ ~ 3 kWp

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
AC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
DC

Rozłącznik
bezpiecznikowy
DC
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Schemat modułowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10'000 Wp 
MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 35-011 Rzeszów, ul. Ks. Sondeja 15

Sieć OSD

Instalacja wewnętrzna 
odbiorcy

Rozdzielnica

Zabezpieczenie 
przedlicznikowe

Rozłącznik
inwertera

Inwerter

Zabezpieczenie
nadprądowe
inwertera

1 2

wlz

Moduły PV ~ 10 kWp

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
AC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
DC

Rozłącznik
bezpiecznikowy
DC

Rozłącznik
bezpiecznikowy
DC

Zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 
DC


