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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

PROTOKÓŁ ETAPU/KOŃCOWY
* 

ODBIORU DOSTAW I ROBÓT 
 

 

Sporządzony dnia ………………….........w ............................................................................................. 

(nazwa miejscowości) 

 

w sprawie przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie: 

 

nr wniosku : ……………………………………........……………………………………….. 

nazwa projektu: …………………………………….……........……………………………………….. 

(nazwa projektu) 

nazwa zadania: …………………………………….……........……………………………………….. 

(nazwa zadania) 

realizowanego w: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(adres realizowanego przedsięwzięcie) 

 

Wymienione niżej osoby dokonały komisyjnego końcowego sprawdzenia rzeczywistego wykonania 

dostaw i robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości objętych niniejszym postępowaniem: 

1. Wykonawca: 

 

……………………………………………………………………………….. 

2. Kierownik budowy: 

 

……………………………………………………………………………….. 

3. Inspektor nadzoru 

 

……………………………………………………………………………….. 

4. Zamawiający: 

 

………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczenie Wykonawcy
*
: 

Lp. Zadanie Wykonawcy Dostarczono 

i wykonano 

zgodnie z 

Umową 

TAK/NIE 

Uwagi 

ETAP I* 

1 
Geodezyjne wytyczenie rozlokowania konstrukcji 

wspornikowo-montażowej dwupodporowej do 

modułów fotowoltaicznych oraz torów kablowych 

linii DC. 
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2 
Osadzenie w gruncie i montaż stołów 

konstrukcji wspornikowo-montażowych 

dwupodporowych do modułów 

fotowoltaicznych.  

  

3 
Geodezyjne rozlokowania torów kablowych 

linii AC nN i SN.    

4 
Wykonanie sieci SN 15kV linią kablową 

ziemną jako przyłącz elektrowni 

fotowoltaicznej do sieci OSD.  

  

5 
Wykonanie kontenerowej stacji 

transformatorowej z rozdzielnią SN  

i transformatorem 15/04kV o mocy co najmniej 

250kVA. 

  

6 
Instalacja rozdzielni wnętrzowej RNW w stacji 

trafo wraz z instalacją obwodu potrzeb 

własnych, systemu licznikowo-pomiarowego 

oraz zabezpieczeń poszczególnych torów 

prądowych, zabezpieczenia głównego. 

Instalacja systemu zabezpieczeń, pomiarów, 

sterowania, komunikacji, rejestracji  

i współpracy z automatykami stacyjnymi 

przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych 

średniego napięcia i z systemem zarządzania 

farmą fotowoltaiczną (SCADA). 

Wyprowadzenie mocy do trafo linią kablową. 

  

7 
Wykonanie torów kablowych ziemnych sieci 

AC nN od rozdzielni RNW do miejsca 

posadowienia rozdzielnic PV przy falownikach. 

  

8 
Wykonanie instalacji uziemiającej i 

odgromowej.   

9 
Wykonanie torów kablowych ziemnych do 

instalacji oświetlenia terenu.    

10 
Instalacja 6szt słupów oświetlenia terenu wraz z 

wysięgnikami i prefabrykowanymi 

fundamentami.  

  

11 
Instalacja złączy i tablic bezpiecznikowych 

słupowych oraz 12 lamp LED-owych  

wraz z 6 zewnętrznymi czujnikami ruchu.  

  

12 
Geodezyjna inwentaryzacja (powykonawcza) 

robót ulegających zakryciu.   

ETAP II* 

1 Montaż modułów fotowoltaicznych na 

konstrukcji wspornikowo-montażowej 

dwupodporowej.  
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2 Montaż optymalizatorów mocy.  
  

3 Instalacja falowników (inwerterów) 

trójfazowych.    

4 Instalacja pozostałych elementów systemu DC 

w tym:  

 rozdzielnic PV wraz z zabezpieczeniem 

falowników od strony DC i AC, 

 okablowania solarnego,  

 złączy MC4,  

 urządzenia do monitorowania i pracy 

falowników i modułów, magistrali 

RS232 spinającej falowniki. 

  

ETAP III* 

1 Przeszkolenie w zakresie obsługi instalowanych 

urządzeń OZE.    

2 Konfiguracja, testy, pomiary i rozruch.  
  

3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
  

4 Dokumentacja powykonawcza 
  

*niepotrzebne skreślić 

Zastrzeżenia /uwagi : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Wykonawca: 

 

……………………………………………………………………………….. 

2. Kierownik budowy: 

 

……………………………………………………………………………….. 

3. Inspektor nadzoru 

 

……………………………………………………………………………….. 

4. Zamawiający: 

 

………………………………………………………………………………... 

(data i czytelny podpis) 
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