
 

 

 

Załącznik 11 do Zapytania ofertowego nr 04/HGS/2022 

 
SPECYFIKACJA ROBÓT DO WYKONANIA 

Spis treści 

1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia ............................................................................................. 2 

1.1 Zakres prac obejmuje w szczególności: .................................................................................. 3 

1.2 Zasilanie układu wodą termalną ............................................................................................. 3 

1.3 Miejsce realizacji zamówienia ................................................................................................. 4 

1.4 Wizja lokalna ........................................................................................................................... 4 

1.5 Rozwiązania równoważne ....................................................................................................... 5 

2 Szczegółowy opis zakresu zamówienia ........................................................................................... 5 

2.1 Instalacja ORC do wytwarzania energii elektrycznej .............................................................. 5 

2.1.1 Zakres zamówienia .......................................................................................................... 6 

2.2 Mikroturbina wodna ............................................................................................................... 7 

2.2.1 Wymagania dla układu generacji  i przyłączenia do sieci ............................................... 7 

2.2.2 Wymagania dla układu pomiarowego poboru i produkcji energii .................................. 8 

2.2.3 Wymagania dla systemu automatyzacji i monitoringu ................................................... 8 

2.2.4 Wymagania dla warstwy sieciowej (komunikacji i wymiany danych) ............................ 8 

2.2.5 Realizacja techniczna ...................................................................................................... 9 

2.3 Elektrownia fotowoltaiczna .................................................................................................... 9 

2.3.1 Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych ...................................................... 10 

2.3.2 Falowniki obsługujące elektrownię fotowoltaiczną ...................................................... 11 

2.3.3 System mocowania ....................................................................................................... 11 

2.3.4 Okablowanie DC/AC ...................................................................................................... 12 

2.4 Magazyn energii z systemem zarządzania energią ............................................................... 12 

2.4.1 Regulacja napięcia i mocy biernej ................................................................................. 13 

2.4.2 Praca magazynu przy zakłóceniach w sieci ................................................................... 13 

2.4.3 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa ................................................... 13 

2.4.4 Wymagania dla systemu sterowania ............................................................................ 13 

2.4.5 Wymagania dodatkowe dla magazynu energii ............................................................. 14 

2.5 Budynek techniczny .............................................................................................................. 15 

2.6 Rurociąg techniczny .............................................................................................................. 15 



 

 

 

3 Pozostałe informacje..................................................................................................................... 16 

 

1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie hybrydowej instalacji 

kogeneracyjnej opartej o źródło geotermalne, składającej się z elektrowni ORC, mikro turbiny 

wodnej oraz budowę elektrowni opartej o instalację fotowoltaiczną i magazyn energii.  

Zamówienie będzie wykonywane i dofinansowane w ramach projektu priorytetowego Polska 

Geotermia Plus NFOŚiGW oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach 

programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” 

Zamawiający planuje rozbudować istniejącą instalację pokrywającą zapotrzebowanie na ciepło i 

optymalnie wykorzystać potencjał odwiertu geotermalnego. Zapytanie ma na celu wybór generalnego 

wykonawcy, który zaprojektuje rozbudowę istniejącego kaskadowego systemu odbioru ciepła o 

instalację ORC, mikro turbinę wodną, instalację fotowoltaiczną i magazyn energii. 

Obecnie Zamawiający jest w trakcie budowy nowego odwiertu eksploatacyjnego Chochołów GT-1 

(planowane: wydajność 160 m3/h, temperatura 88⁰C i ciśnienie absolutne 16 bar).  

Z energii geotermalnej nowego odwiertu będzie produkowane ciepło technologiczne do ogrzewania 

basenów termalnych, ogrzewania pomieszczeń basenowych (np. szatnie, SPA), ogrzewania i 

chłodzenia (w lecie) pomieszczeń obiektu. W ramach rozbudowy instalacji zostaną zastosowane także 

dwie technologie do produkcji energii elektrycznej z energii geotermalnej: elektrownia ORC o 

planowanej mocy ok 221 kWe oraz mikroturbina wodna o mocy ok 43 kWe. Uzupełniającym źródłem 

energii elektrycznej w projektowanej instalacji OZE w Termach będzie elektrownia fotowoltaiczna o 

mocy nie mniejszej niż 700 kWp, która zlokalizowana będzie na terenie obecnego naziemnego 

parkingu. Montaż zadaszenia na parkingach (tzw. carportów) pozwoli na zagospodarowanie 

przestrzeni nad parkującymi samochodami nie ingerując w powierzchnię udostępnioną dla 

przebywających w Termach klientów.  

Chcąc maksymalizować wykorzystanie OZE zostanie zbudowany magazyn energii elektrycznej w celu 

optymalizacji systemu wytwarzania energii ze źródeł OZE, zarządzania energią i obsługi stacji 

ładowania samochodów elektrycznych klientów i pojazdów technicznych przedsiębiorstwa. Magazyn 

energii będzie ładowany z elektrowni PV i elektrowni ORC poza szczytem zapotrzebowania, a 

nadwyżka energii będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu Chochołowskich Term. 

Priorytetem Zamawiającego, jeżeli chodzi o realizowaną inwestycję ORC, jest budowa takiej instalacji, 

która wyprodukuje maksymalną ilość energii elektrycznej z OZE przy posiadanych zasobach (woda 

geotermalna o określonej temperaturze i parametrach). Schemat zamieszczony w SRW jest 

schematem poglądowym. Jeżeli w ramach przedmiotowego Zapytania zaproponowana zostanie 

instalacja o niższej mocy znamionowej elektrycznej (ze względu na parametry wody geotermalnej z 

odwiertu GT-1), to konieczne jest zagwarantowanie osiągnięcia wskaźników ekologicznych założonych 

w SRW. 



 

 

 

1.1 Zakres prac obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie kompletnego projektu oraz montaż i rozruch elektrowni ORC opartej o wodę 
termalną pochodzącą z odwiertu GT-1 (prace związane z powstaniem odwiertu rozpoczęły się 
w styczniu 2022 r. Planowany termin zakończenia prac związanych z budową odwiertu to 
grudzień 2022 r.);  

b) zaprojektowanie i montaż turbiny wodnej wraz z całą niezbędną infrastrukturą; 
c) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i 

pozostałych prawomocnych decyzji administracyjnych, a także sporządzenie projektów 
wykonawczych – w wyniku których ma powstać budynek techniczny, w którym znajdować się 
będzie instalacja ORC, turbina wodna oraz magazyn energii elektrycznej; 

d) budowa budynku technicznego zgodnie z projektem; 
e) zaprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej, która posadowiona zostanie na zadaszeniach 

parkingów zgodnie ze schematem rozmieszczenia przedstawionym w SRW, wyposażonej w 
ładowarki do samochodów elektrycznych (min. 6 szt.), których minimalna moc dla jednej 
ładowarki nie być niższa niż 11 kWp; 

f) dobór i montaż magazynu energii elektrycznej wraz systemem zarządzania energią dla całej 
opisanej instalacji objętej Zapytaniem; 

g) wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury pozwalającej na uruchomienie i użytkowanie 
projektowanej instalacji w tym rurociągu technicznego, który łączył będzie odwiert z 
budynkiem technicznym, a następnie budynek techniczny z budynkiem Term; 

h) montaż, rozruch (pełne uruchomienie instalacji oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 
testów związanych z jej funkcjonowaniem); 

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 
j) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych koniecznych do uruchomienia i 

rozpoczęcia użytkowania całej instalacji; 

Gwarancja minimalna na cały zakres zamówienia wyniesie 24 miesiące. 

Roboty prowadzone będą w terenie zabudowanym.  

1.2 Zasilanie układu wodą termalną 

Planuje się, aby woda geotermalna na potrzeby funkcjonowania instalacji opisanej w Zapytaniu 

pochodziła z otworu eksploatacyjnego Chochołów GT-1. Prace związane z budową otworu GT-1 

rozpoczęły się w styczniu 2022 r. i zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą odwiertu zostaną 

zakończone przed końcem roku 2022. Obecnie woda termalna na potrzeby grzewcze obiektu pochodzi 

z istniejącego otworu PIG-1 znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.  

Planuje się wykorzystanie nowego otworu GT-1 jako otworu eksploatacyjnego oraz zamianę 

istniejącego PIG-1 na otwór chłonny. Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie otworu GT-1 

uzależnione będzie od uzyskanych wyników wiercenia.  

W przypadku negatywnego wyniku wiercenia odwiertu GT-1, odwiertem eksploatacyjnym pozostanie 

odwiert PIG-1, a zakres prac objętych niniejszym Zapytaniem pozostanie bez zmian.  

Zamawiający zakłada, że parametry wody termalnej będą podobne to tych z obecnego otworu PIG-1, 

ale szczegóły będą znane po odwierceniu nowego otworu GT-1. Załącznikami do SRW są aktualne 

badania składu fizyko-chemicznego wody termalnej z odwiertu PIG-1. 



 

 

 

Woda geotermalna z projektowanego nowego odwiertu nie będzie doprowadzana do instalacji po 

oczyszczeniu. Należy uwzględnić w instalacji odmulacz, który najlepiej zlokalizować w budynku ORC. 

1.3 Miejsce realizacji zamówienia 

Inwestycja zostanie zrealizowana na następujących działkach zlokalizowanych w Chochołowie oraz 

Witowie: 

 Budynek ORC panuje się zlokalizować na działce nr 59 -  zgodnie z załączoną mapą poglądową. 
Niestety Termy nie dysponują miejscem w ramach obecnej infrastruktury, zatem 
umieszczenie instalacji ORC w istniejącym budynku nie jest możliwe. 

 Rurociąg od instalacji ORC do budynku Chochołowskich Term przebiegał będzie przez działki: 
59, 6741, 6727, 11029, 6725/1, 10975, 6722/3, 6721/1, 6721/2,  3/1, 10. Dokładna trasa 
przejścia rurociągu pod potokami (Chrobaków i Domagalskiego) oraz drogą wojewódzką 985 
znajduje się w dokumentacji związanej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz decyzją związaną 
z przejściem rurociągu pod drogą wojewódzką 985, która to dokumentacja stanowi załącznik 
do SRW. 

 Proponowana lokalizacja elektrowni PV na wiatach została uwzględniona na mapach 
poglądowych stanowiących załączniki do SRW: 

o PZT Carporty fotowoltaika istniejące parkingi – łączna powierzchnia paneli 1770 m2 
o PZT Carporty fotowoltaika od strony odwiertu – 3170 m2 
o PZT Carporty fotowoltaika od strony Witowa – 2090 m2 

Teren objęty inwestycją stanowią działki w: 

 Chochołowie: 6741, 6740/3, 6740/1, 6741, 6736/2, 6735, 6734/2, 6732, 6733/2, 6731, 
6730/2, 6729/1, 6728/1, 6727, 6728/2, 7013/2, 7013/1, 7011/3, 7011/4, 7007/1, 7008/1, 
7008/2, 7015, 11029, 6725/1, 10975, 6722/3, 6721/1, 6721/2,   

 Witowie: 3/1, 10, 50, 51, 47/1, 47/2, 37/1, 59. 

Uwaga! Dokładny rozkład instalacji zostanie zaprojektowany w uzgodnieniu z Zamawiającym na 

etapie realizacji inwestycji.  

Nie planuje się przywracania terenu wykorzystywanego obecnie jako plac wiertni do stanu 

pierwotnego. Teren został wyrównany i utwardzony, i taki stan zostanie utrzymany. Jedyna zmiana 

jaka będzie miała miejsce dotyczy ściągnięcia płyt żelbetowych, które obecnie znajdują się na terenie 

wiertni. Teren zostanie wyrównany tłuczniem. W ofercie nie należy ujmować kosztu niwelacji terenu 

w okolicy projektowanego budynku ORC.  

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości użytkowania działek nr 6729/2 i nr 6730/3 na potrzeby 

dojazdu placu budowy. Prace związane z inwestycją mogą być realizowane jedynie na działkach 

wskazanych w Zapytaniu ofertowym 04/HGS/2022. 

1.4 Wizja lokalna 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być 

realizowana inwestycja oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą okazać się konieczne do 

przygotowania oferty.  



 

 

 

Zamawiający zorganizuje wizję lokalną z udziałem Wykonawców, na podstawie przekazanych 

wniosków przez Wykonawców. Zamawiający po otrzymaniu wspomnianych wniosków wyznaczy 

termin wizji lokalnej Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu.  

Oferta złożona bez przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.  

1.5 Rozwiązania równoważne 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w zapytaniu ofertowym nr 04/HGS/2022, SRW i jego 

załącznikach winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 

rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w 

oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do ujętych w SRW, z zachowaniem tych 

samych standardów technicznych, jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

zaplanowanej inwestycji. Dotyczy to również norm, jeżeli takie pojawią się treści Zapytania i 

załączników, należy traktować je jako przykładowe, możliwe do zastąpienia przez równoważne normy. 

Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie dostarczanie urządzeń podobnych do 

wymaganych, ale o takiej samej funkcji, standardach technicznych, jakościowych, spełniających 

minimalne, wskazane w Zapytaniu, wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakościowych i 

użytkowych. 

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA  

2.1 Instalacja ORC do wytwarzania energii elektrycznej 

Przedmiotem zamówienia jest instalacja ORC zasilana wodą geotermalną o parametrach podanych na 

poglądowym schemacie technologicznym i przewidywanej rocznej produkcji energii elektrycznej 1400 

MWhe przy ustalonym harmonogramie średniego zapotrzebowania na ciepło przez obiekty Term bez 

okresów przerw technicznych i innych zdarzeń losowych.  

Instalacja powinna zapewnić dostawę wody geotermalnej o określonych parametrach do istniejącego 

budynku Chochołowskich Term oraz części budowanej (na schemacie oznaczono jako obiekty nowe). 

Instalacja powinna posiadać 6 węzłów, które zapewnią moce szczytowe podane na poniższym 

schemacie technologicznym. 

 



 

 

 

 

 

2.1.1 Zakres zamówienia 

Zakres obejmuje: 

1. Wykonanie projektu instalacji dostosowanej do parametrów źródła geotermalnego oraz 
istniejącej w Chochołowskich Termach instalacji.  

2. Posadowienie instalacji na konstrukcji stalowej w miejscu docelowym zgodnie z wytycznymi 
producenta rozwiązania technicznego oraz koordynację zadania w tym zakresie prac. 

3. W ofercie należy podać łączny ciężar i wzorcowe karty techniczne DTR. 



 

 

 

4. Zakres dostawy obejmuje: wykonanie kompletnego zakresu orurowania, kondensatu i wody, 
zbiornika kondensatu, zbiornika wody zasilającej do przyłącza rurociągów poszczególnych 
obiegów grzewczych, doboru pomp itp. 

5. Okablowanie sterujące i zasilające połączone z szafą sterowniczą i zasilającą ORC. 
6. Zasilanie elektryczne 3-fazowe TNS,230/400V, 50Hz.  
7. Serwis instalacji powinien zapewniać: 

a) Przyjazd na miejsce instalacji i usuniecie problemu. 
b) Dostępność serwisu: do 72 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby. 
c) Minimum 5 pracowników na pozycji serwisantów dla jednostek ORC.  
d) Zdalny ciągły monitoring pracy jednostek ORC i możliwość wizualizacji całego układu. 
e) Minimalna ilość jednostek ORC pod własnymi umowami serwisowymi w liczbie 10 szt. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić listę kontraktów serwisowych w ramach 
oferty na różne rodzaje ORC. 

8. Projekt budowy instalacji powinien być wykonany z wykorzystaniem oprogramowania typu 3D 
CAD, a inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona w technologii skaningu laserowego 3D. 

9. ORC powinno być wyposażone w pełną automatykę i armaturę.  
10. Okablowanie, armatura i urządzenia AKPiA wg standardu producenta. 
11. Materiały konstrukcyjne powinny posiadać wszelkie atesty i dopuszczenia. 
12. Zakres obejmuje montaż, próby i rozruch technologiczny.  
13. Gwarancja minimalna 24 miesiące 

2.2 Mikroturbina wodna 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie projektu mikroturbiny wodnej o mocy na generatorze nie mniejszej niż 40 kW typu 
Francisa. 

2. Dostawę mikroturbiny wodnej typu Francisa o mocy na generatorze nie mniejszej niż 40 kW  wraz 
z systemem sterowania i nadzoru. 

3. Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia mikroturbiny wodnej, w tym 
niezbędnych przyłączy pomiędzy głowicą a rurociągiem doprowadzającym ciepłą wodę do 
obiektu. 

4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 
5. Zapewnienie gwarancji na instalację mikroturbiny wodnej wraz z systemem sterowania i nadzoru 

w okresie minimum 24 miesięcy.  

2.2.1 Wymagania dla układu generacji  i przyłączenia do sieci 

Generator asynchroniczny klatkowy minimum 50kW, 400V + turbina z bez układu regulacyjnego łopat 

pracująca przy stałych obrotach (przykładowy schemat na rysunku poniżej). 



 

 

 

Rys. 1 Układ generacji 

Układy przyłączeniowe do sieci - wyprowadzenie mocy powinno być zrealizowane poprzez stację 

zawierającą bezobsługowy suchy transformator żywiczny 100kVA, 0.4/15kV. Rozdzielnica SN powinna 

być umieszczona w pomieszczeniach wewnętrznych budynku ciepłowni geotermalnej lub w stacji 

kontenerowej (ewentualne zmiany do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym). Na poziomie niskiego 

napięcia powinna być dodatkowo bezpośrednio podłączona rozdzielnia potrzeb własnych. 

2.2.2 Wymagania dla układu pomiarowego poboru i produkcji energii 

Rozdzielnica główna i potrzeb własnych należy wyposażyć w półpośrednie układy pomiarowe 

umożliwiające pomiary poboru i oddawania energii. Układy pomiarowe mogą być zamontowane w 

wydzielonej szafce licznikowej. Generalnie układy pomiarowe zgodnie z IRiESD (warunkami 

przyłączenia do sieci) powinny umożliwiać pomiar energii tzw. „zielonej” na zaciskach generatora, 

pomiar energii potrzeb własnych oraz pomiar energii wyprowadzenia mocy. Układy pomiarowe 

składające się z liczników (3-szt.) oraz aparatury (w tym modem komunikacji GPRS) powinny być 

dobrane zgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym.  

2.2.3 Wymagania dla systemu automatyzacji i monitoringu 

Przedstawione poniżej zadania systemu powinny zapewnić pełną automatyzację proponowanej 

elektrowni wodnej na rurociągu termalnym: 

 Automatyczne sterowanie procesami rozruchowymi – generowanie przyjętego algorytmu 
rozruchu krok po kroku na podstawie zmiennych procesowych w sposób automatyczny po 
uzyskaniu warunków poprawnej pracy. 

 Automatyczne sterowanie procesami odstawiania turbozespołu – generowanie przyjętego 
algorytmu odstawienia turbozespołu krok po kroku w sposób automatyczny. 

 Automatyczna regulacja poziomu wody – automatyczne sterowanie obciążeniem 
turbozespołów zapewniające utrzymanie poziomu wody górnej lub dolnej na zadanej 
wartości. 

 Zabezpieczenie turbozespołu – bezpieczne odstawienie turbozespołu w sytuacji awaryjnej  
niezależne od zasilania potrzeb własnych  

 Automatyczne odstawienie turbozespołu i uruchomienie pracy głowicy odwiertu bez turbiny.  

System powinien umożliwiać wykonanie wszystkich procesów sterowania w sposób ręczny 

(awaryjnie). Ponadto napędy elektrozaworów powinny umożliwiać ręczne odstawienie i obsługę.  

2.2.4 Wymagania dla warstwy sieciowej (komunikacji i wymiany danych) 

Z centrum sterowania zaleca się zastosowanie połączenia redundantnego dla połączenia 

Internetowego. Niewielkie odległości pozwalają na wybór połączenia radiowego w paśmie 

bezpłatnym (868 – 870 MHz), którego zasięg dochodzi do 15km w zależności od przeszkód 

terenowych. Połączenie z użytkownikiem zewnętrznym następuje poprzez Internet. 

Założenia dodatkowe: 

 System ma być skalowalny (możliwość zwiększenia ilości punktów I/O o min. 20).  

 System musi być jednolity w aspekcie logicznym i komunikacyjnym. 



 

 

 

 Możliwość podłączenia dodatkowych podsystemów za pomocą łączy transmisyjnych 
(MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET). 

2.2.5 Realizacja techniczna 

Instalacja mikroturbiny wodnej powinna być zgodna z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej – Część ogólna” pt. „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych 

przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. 

Projekt turbiny wodnej typu Francisa powinien być wykonany według założeń przyjętych poniżej: 

 Wartość maksymalna wysokości ciśnienia Hmax = 152 m,  

 wartość minimalna Hmin = 122 m,  

 wartość średnia Hśr = 139 m.  

Woda termalna o ciśnieniu max 2,5 [bar] będzie doprowadzana do instalacji grzewczej obiektu. 

Konieczne jest redukowanie ciśnienia doprowadzającego wodę termalną do odpowiedniej wartości – 

bezpiecznej dla sieci instalacji. 

Do obliczeń należy przyjąć strumień wody geotermalnej za głowicą w zakresie wartości od 100 do 180 

m3/h (0,027 – 0,05 m3/s).  

Ciśnienie możliwe do wykorzystania w turbinie wodnej powinno mieścić się w granicy: od 96 do 127m. 

Do dalszych obliczeń należy przyjąć spad (różnicę ciśnień w metrach) równą H=101m słupa wody. 

Parametr przepływu maksymalny przyjęty jako przepływ instalowany turbiny: Q=0,05 m3/s.  

 Oczekiwana moc zainstalowana: minimum 43 kW 

 Oczekiwana moc na generatorze: minimum 40 kW 

 Spad H =100m 

 Przepływ instalowany Q=0,05  m3/s 

 Przepływ minimalny Qmin=0,01 m3/s 

Uwagi: 

Turbinę Francisa można zastosować w wersji bez regulacji na w miarę stały przepływ i spad oraz w 

wersji regulowanej przepływu za pomocą kierownic lub za pomocą zmiany prędkości obrotowej. W 

tym drugim przypadku, turbina wodna powinna być jak najprostsza, gdyż celem nadrzędnym jest 

dostawa ciepłej wody do obiektów o w miarę stałym przepływie oraz spadzie, którego wartość nie 

zmienia się więcej niż 20%. 

2.3 Elektrownia fotowoltaiczna 

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 700 kWp. 

Planuje się zadaszenie istniejących parkingów i posadowienie na zadaszeniach paneli do produkcji 

energii elektrycznej.  

Elektrownia fotowoltaiczna zostanie zlokalizowana w miejscu podanym w punkcie 1.3 SRW zgodnie z 

załączonymi mapami poglądowymi. Zamawiający przygotował mapy poglądowe, na których 

umieszczone zostały zadaszenia parkingów. Mapy te uwzględniają powierzchnie parkingowe oraz ciągi 

komunikacyjne.  



 

 

 

Powierzchnia dedykowana pod panele fotowoltaiczne nie powinna przekroczyć 0,5 ha.  

Dokładne rozmieszczenie, sposób montażu oraz wymiary nie są znane. Zgodnie z zapisami zapytania 

ofertowego Zamawiający poszukuje generalnego wykonawcy, który zaprojektuje elektrownię PV na 

wskazanym terenie (dotyczy dwóch lokalizacji wskazanych w zapytaniu ofertowym). Tereny na których 

posadowione mają być dwie części elektrowni PV stanowią tereny parkingowe Term i takie będzie jego 

przeznaczenie w przyszłości, dlatego rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia wykorzystania 

dostępnego terenu jest umieszczenie paneli na zadaszeniach dla samochodów. Wstępne 

rozmieszczenie paneli zostało zaproponowane na załączonych do Zapytania mapach. Rozmieszczenie 

to należy traktować jako poglądowe. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi projekt 

rozmieszczenia zadaszeń i paneli, zaproponuje sposób montażu oraz przedstawi projekt zadaszeń wraz 

z wymaganiami. Dostawa zadaszeń jest po stronie Zamawiającego na podstawie projektu i wytycznych 

Wykonawcy. 

2.3.1 Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych  

W ofercie należy przyjąć monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne o mocy nominalnej minimum 400 

Wp każdy. 

Moduły fotowoltaiczne powinny być trwałe, wydajne i wolne od korozji i wad ukrytych. Zastosowane 

moduły fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle 

słonecznym, jak również w świetle rozproszonym. Moduły powinny posiadać minimum 3 diody 

bocznikujące lub więcej oraz posiadać dodatnią tolerancję mocy. Zastosowane moduły fotowoltaiczne 

powinny posiadać solidną i trwałą konstrukcję i być odporne na znaczne obciążenia mechaniczne 

wykazane poniżej. Panele powinny charakteryzować się parametrami równoważnymi lub lepszymi niż: 

 Jednostkowa moc modułu: min 400Wp pomiar w standardzie STC 

 Moc sumaryczna: nie mniej niż 450kWp  

 Technologia: monokrystaliczna z wykluczeniem rozwiązań typu bifacial 

 Temperatura pracy: -40 oC do + 85 oC 

 Sprawność modułu: min. 20% potwierdzona certyfikatami UE 

 Gwarancja produktowa: nie krótsza niż 12 lat 

 Gwarancja wydajności (liniowa): nie krótsza niż 25 lat 

 Moc nominalna modułu po pierwszym roku: nie mniej niż 98% 

 Maksymalny prąd wsteczny (ochrona przed zwarciem): więcej niż 20 A 

 Gwarantowana moc nominalna modułu po 25 latach: nie mniej niż 82% 

 Maksymalne obciążenie statyczne przód: nie niższe niż 5400Pa 

 Maksymalne obciążenie statyczne tył: nie niższe niż 2400Pa 

 Współczynnik temperaturowy Pmax: nie większy niż -0,360%/ oC 

W celu potwierdzenia oferowanych parametrów jakościowych Wykonawca dostarczy przed 

rozpoczęciem robót budowlanych Zamawiającemu karty techniczne urządzeń wraz z certyfikatami  

 IEC - 61215 - na obciążenie 

 IEC - 61215 - odporność na grad 

 IEC 61701 - odporność na mgłę solną 

 IEC 62804 - odporność na efekt LID i PID 



 

 

 

2.3.2 Falowniki obsługujące elektrownię fotowoltaiczną 

W instalacjach należy zastosować trójfazowe beztransformatorowe falowniki fotowoltaiczne. 

Przekształcenie wyprodukowanej energii elektrycznej prądu stałego na energię prądu przemiennego 

odbywa się w inwerterze DC/AC. Falowniki należy połączyć ze skrzynką pośrednią lub bezpośrednio w 

rozdzielni głównej kablem energetycznym wzdłuż wcześniej wyznaczonej trasy kablowej. Parametry 

wyprodukowanej energii po stronie prądu przemiennego (AC) inwertera muszą być zgodne z 

parametrami jakościowymi zawartymi w IRiIESD lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Zastosowane falowniki powinny być wyposażone w kilka modułów MPPT.  

Falowniki powinny być wyposażone w kompaktową kartę roszczeń, umożliwiającą dostęp do 

rejestratora danych za pomocą interfejsu Ethernet – monitorowanie parametrów zarówno lokalnie 

(dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu) lub zdalnie (z portalu internetowego) za 

pośrednictwem połączenia sieci WLAN/LAN. Obudowa falownika powinna umożliwić montaż 

zewnętrzny (IP65).  

Falownik powinien być wyposażony w rozłącznik DC lub zabudować w zewnętrznej skrzynce DC. 

Dodatkowo zastosowane falowniki powinny spełniać wymagania poniższe lub lepsze: 

 Moc jednostkowa falownika: min 50 [kVa] 

 Technologia/Topologia: beztransformatorowa 

 Gwarancja produktowa nie krótsza: niż 5 lat 

 Liczba trackerów MPP: min. 4, zalecane 6 lub więcej 

 Sprawność europejska: min. 97,5% 

 Komunikacja: RS485, WLAN lub PLC 

 Archiwizacja danych: serwer producenta 

 Napięcie AC: 3W+N+PE, 3x 230/400 V 

 Klasa ochrony: min. IP65 

 Maksymalne THD: <3% 

 Certyfikaty i normy: min. NC RfG – norma EN 50549 oraz pozostałe umożliwiające oddanie 
elektrowni PV do użytkowania zgodnie z wymogami OSD  

2.3.3 System mocowania 

System mocowanie dostarczany zostanie przez Zamawiającego w formie tzw. carportów – zadaszeń 

parkingów.  

Projektowana konstrukcja montażowa wbijana do gruntu złożona ze stołów montażowych będzie 

wykonana zgodnie z normami określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla danej strefy 

obciążenia opadami śniegu oraz danej strefy obciążenia wiatrem. 

Projekt systemu mocowania zostanie dostosowany do zaproponowanych przez Wykonawcę 

rozwiązań w zakresie paneli fotowoltaicznych i na podstawie wytycznych wskazanych przez 

Wykonawcę na etapie realizacji umowy.  

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia zadaszeń spełniających niezbędne normy i wymagania 

Wykonawcy.  



 

 

 

2.3.4 Okablowanie DC/AC 

Kabel stałoprądowy należy prowadzić zaraz pod panelami łącząc jeden z drugim, a następnie grupy 

paneli podłączyć na poszczególne wejścia inwertera DC/AC. Połączenie pomiędzy poszczególnymi 

panelami w rzędach należy wykonać za pomocą kabli DC dołączonych do skrzynki przyłączeniowej 

każdego panelu fotowoltaicznego. 

Połączenie pomiędzy skrajnymi końcami łańcuchów (stringów), a falownikiem fotowoltaicznym oraz 

połączenia pomiędzy poszczególnymi rzędami paneli fotowoltaicznych, należy wykonać za pomocą 

dedykowanego kabla solarnego o przekroju 1x min. 4 mm2 lub większym w zależności od ostatecznej 

konfiguracji falowników i długości tras kablowych. Wszystkie zakończenia kabli solarnych powinny być 

wykonane złączem wtykowym typu MC4. System kablowy powinien spełniać normę PN-EN 

50618:2015-03 „Kable i przewody do systemów fotowoltaicznych.” 

Kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Kable energetyczne np. 

YKY(żo) z wyjścia inwerterów fotowoltaicznych należy połączyć z rozdzielnicami pośrednimi lub 

rozdzielnicą główną elektrowni fotowoltaicznej. Kable energetyczne w poszczególnych sekcjach należy 

dostosować do przesyłanych mocy i długości tras kablowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami elektrycznymi. Kable powinny być odporne na działanie wysokich temperatur, na wypadek 

wystąpienia pożaru, nie powinny wydzielać trujących związków halogenowych w przypadku 

wystąpienia pożaru. Powinny mieć właściwości samogasnące w przypadku wystąpienia pożaru nie 

rozprzestrzeniające płomienia, zarówno na pojedynczym kablu jak i w wiązce kablowej. 

Trasy kablowe AC - zgodnie ze standardami energetycznymi i opisem w projekcie budowlanym i 

wykonawczym (PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 5-56: dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa oraz PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

obciążalność prądowa długotrwała przewodów). Kable niskiego napięcia należy układać zgodnie z 

normą N SEP-E-004 i obowiązującymi przepisami.  

Trasy kablowe DC – przewody solarne będą charakteryzować się następującymi parametrami: 

napięcie znamionowe: min> 1200 DC, podwójna izolacja z gumy usieciowionej, bezhalogenowy, 

płomienioodporny, żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja: guma 

usieciowana -40 st. C/+90 st. C, powłoka: guma usieciowana M21 odporna na UV i warunki 

atmosferyczne, temperatura na powierzchni przewodu: max. 90 st. C po ułożeniu na stałe, praca 

dopuszczalna w temp. -40 st. C do +90 st. C. Zaleca się stosowanie przekrojów min. 4mm2 lub 

większych wynikających z doborów w projekcie wykonawczym z uwagi na lokalizację obwodów 

względem zastosowanych falowników. 

2.4 Magazyn energii z systemem zarządzania energią 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu magazynu energii, o mocy nominalnej nie mniejszej niż 0,5 

MW i pojemności nie mniejszej niż 1 MWh wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych. 

Na ten element zamówienia składa się: 

1. Dostawa magazynu energii, o mocy nominalnej nie mniejszej niż 0,5 MW i pojemności nie 
mniejszej niż 1 MWh wraz z systemem sterowania i nadzoru magazynu oraz systemem sterowania 



 

 

 

i nadzoru infrastruktury energetycznej realizowanej w ramach projektu (instalacja PV, instalacja 
ORC, mikroturbina wodna, instalacje technologiczne). 

2. System magazynowania wykonany w technologii litowej (NMC, LFP lub LTO). 
3. Wszelkie prace niezbędne do uruchomienia magazynu energii w tym niezbędne przyłącza 

pomiędzy magazynem a instalacją PV, turbiną ORC, mikroturbiną wodną, uruchomienie systemu 
zarządzania magazynu oraz systemu zarządzania infrastrukturą energetyczną, przeprowadzenie 
niezbędnych testów. 

4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 
5. Zapewnienie gwarancji na magazyn energii wraz z systemem sterowania i nadzoru w okresie min. 

24 miesięcy.  
6. Dopuszcza się montaż magazynów energii elektrycznej w formie szaf zewnętrznych. 

2.4.1 Regulacja napięcia i mocy biernej 

1. Wyposażenie magazynu musi być tak dobrane, aby zapewnić utrzymanie warunków napięciowych 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej oraz zapewnić stabilność współpracy z systemem 
elektroenergetycznym. 

2. Magazyn musi mieć możliwość regulacji współczynnika mocy oraz napięcia w miejscu dostarczania 
energii elektrycznej wraz z potrzebą zastosowania automatycznej regulacji zdalnej. 

2.4.2 Praca magazynu przy zakłóceniach w sieci 

1. Magazyn powinien być przystosowany do utrzymania pracy w przypadku obniżenia napięcia w 
miejscu przyłączenia do sieci.  

2.4.3 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 

1. Nastawienia zabezpieczeń magazynu powinny być skoordynowane z zabezpieczeniami 
zainstalowanymi w obiekcie oraz pozostałych instalacjach. 

2. Nastawy zabezpieczeń magazynu muszą zapewniać selektywność współdziałania z 
zabezpieczeniami w obiekcie. 

3. Zwarcia wewnątrz magazynu powinny być likwidowane selektywnie i powodować możliwie jak 
najmniejszy ubytek mocy magazynu. 

4. Jako standardowe wyposażenie magazynu powinien być stosowany system monitorowania w 
czasie rzeczywistym stanu i parametrów pracy, z zapewnieniem wymiany danych i poleceń z 
systemem SCADA 

2.4.4 Wymagania dla systemu sterowania  

1. Magazyn przyłączony do instalacji powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające 
bezpieczną współpracę z systemem elektroenergetycznym w różnych możliwych sytuacjach 
ruchowych. 

2. System sterowania musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające doprowadzenie przez 
użytkownika do stanu, który może spowodować utratę gwarancji. 

3. System sterowania musi być wyposażony w lokalną wizualizację stanu pracy wszystkich urządzeń 
do niego wpiętych. 

4. System sterowania powinien posiadać min. funkcjonalność w zakresie sterowania poszczególnymi 
urządzeniami oraz możliwości realizacji zadanych algorytmów pracy zespołu urządzeń.  



 

 

 

2.4.5 Wymagania dodatkowe dla magazynu energii  

1. Po zakończeniu eksploatacji dostawca zobowiązany jest do odbioru zużytych baterii, które 
dostarczył w ramach realizacji Umowy zgodnie z art.31, ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku 
o bateriach i akumulatorach. 

2. Magazyn musi być wyposażony w system BMS (Battery Management System) dostarczony przez 
producenta baterii zapewniający pełną kontrolę stanu pracy baterii, w szczególności: 
a) pomiar: napięcia, prądu ładowania/rozładowania, temperatury baterii,  
b) monitoring upływności baterii i stanu izolacji, 
c) alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów pracy, 
d) wyznaczanie parametrów SOC (State of Charge) i SOH (State of Health) baterii, 
e) pamięć parametrów pracy oraz przekroczeń poziomów ostrzegawczych i alarmowych. 

3. Operacyjną podstawą do oceny bieżącego stanu baterii ma być stopień naładowania 𝑆𝑂𝐶(𝑡) 
obliczany w oparciu o ładunek elektryczny aktualny, maksymalny lub pozostający do dyspozycji. 

4. Szacunkowa pojemność magazynu, energia dyspozycyjna czy pojemność dyspozycyjna wyrażona 
w MWh/kWh powinna być określana przyjmując pracę z mocą czynną nominalną. 

5. W przypadku stosowania technologii magazynu energii, w której następuje utrata pojemności 
baterii z upływem czasu, system sterowania powinien: 
a) udostępniać przyjętą pojemność użytkową QkWh_𝑈𝑡𝑖𝑙 wyrażoną w [kWh], będącą podstawą 

do wyznaczania bieżącego stopnia naładowania baterii i liczby wykonanych cykli pracy; 
b) podawać bieżącą wartość stopnia naładowania 𝑆𝑂𝐶(𝑡) obliczoną w oparciu o przyjętą wartość 

pojemności użytkowej QkWh_𝑈𝑡𝑖𝑙; 
c) obliczać i udostępniać liczbę cykli pracy polegających na zmagazynowaniu lub wyprowadzeniu 

z baterii ładunku będącego podwojoną wartością pojemności użytkowej QkWh_𝑈𝑡𝑖𝑙; 
d) dokonywać auto-kalibracji wartości 𝑆𝑂𝐶(𝑡), aby zapobiec kumulowaniu się z czasem błędów 

obliczeniowych. 
6. W przypadku stosowania technologii magazynu, w której pojemność baterii nie ulega znaczącej 

degradacji z upływem czasu, system sterowania może udostępniać rzeczywistą pojemność baterii 
oraz wartość stopnia naładowania 𝑆𝑂𝐶(𝑡) wyznaczone dowolnymi metodami. 

7. Rozładowanie magazynu z maksymalną szybkością powinno odbywać się z mocą czynną 
nominalną przez czas potrzebny do wyprowadzenia nominalnej energii. Przy ładowaniu magazynu 
dopuszczalne jest, że po wprowadzeniu do magazynu nominalnej energii przy pracy z nominalną 
mocą czynną bateria będzie doładowywana do pełnej pojemności stosując automatyczne 
ograniczenie prądu ładowania. 

8. Jeżeli magazyn energii będzie składał się z modułów, dla których będzie można określić 
indywidualny stan naładowania baterii 𝑆𝑂𝐶(𝑡), to układ sterowania magazynu musi mieć 
zaimplementowane algorytmy wyrównywania w trakcie pracy wartości 𝑆𝑂𝐶(𝑡) dla tych modułów 
tak, aby dążyć do zagwarantowania dyspozycyjność magazynu w całym zakresie mocy i 
pojemności. 

9. Magazyn energii powinien być wyposażony w system kontroli dostępu wraz z sygnalizacją 
otwarcia drzwi, który należy instalować przy wszystkich drzwiach wejściowych do obiektu.  

10. Magazyn energii należy dostosować do warunków klimatycznych panujący w miejscu instalacji. 
Należy uwzględnić średnie temperatury w porze zimowej i letniej tak aby magazyn mógł bez 
przerwowo pracować cały rok.  

Jeżeli chodzi o sposób wpięcia projektowanej instalacji hybrydowej do instalacji elektrycznej obiektu 

istniejącego (budynku basenowego) to obiekt posiada główną stację transformatorową (w 



 

 

 

załączeniu schemat 1 i 2),  w której nie ma już miejsca pod rozbudowę, ale istnieje druga stacja 

wolnostojąca, która docelowo będzie przeniesiona do nowo budowanej części budynku i planowane 

wpięcie nastąpi do niej po średnim napięciu wg załączonego schematu 3 i 4. 

2.5 Budynek techniczny 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie budynku technicznego na potrzeby 

ulokowania elektrowni ORC, turbiny oraz magazynu energii. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje 

budynek techniczny na postawie projektów instalacji (ORC, turbina, magazyn energii) na działce nr 59. 

Na załączonych do SRW mapach znajduje się wstępna lokalizacja budynku technicznego.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie zgody i decyzje administracyjne w celu budowy i 

oddania do użytkowania budynku technicznego oraz sporządzić dokumentację powykonawczą.  

Projekt budynku zostanie uzgodniony z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji.  

2.6 Rurociąg techniczny 

W związku z planowaną budową elektrowni ORC planowane jest doprowadzenie ciepłej wody z 

elektrowni do istniejącego budynku Chochołowskich Term oraz doprowadzenie kabli zasilających i 

sterowniczych (komunikacyjnych) do monitorowania pracy elektrowni. W związku z powyższym 

planowane jest przekroczenie potoku Chrobaków w km 0+662 cieku oraz potoku Domagalskiego w km 

0+026 cieku ciepłociągiem ∅150/168,3/250 (rura preizolowana śr. nom/zewn./izolacjaPE) z wodą 

termalną oraz kablem elektrycznym i sterowniczym w rurze ochronnej ∅225x3,4 HDPE.  

Prowadzone prace wykonywane będą przewiertem sterowanym nie naruszając koryta potoków 

zgodnie z warunkami PGW Wody Polskie.  

Dokładny zakres: 

 Przekroczenie potoku Chrobaków ciepłociągiem ∅150/168,3/250 (rura preizolowana śr. 
nom/zewn./izolacjaPE) z wodą termalną z wodą termalną w rurze ochronnej ∅350x5,6 HDPE 
oraz kablem elektrycznym i sterowniczym w rurze ochronnej ∅225x3,4 HDPE w km 0+662 
cieku o współrzędnych geograficznych N 49º 21' 03,6'' E 19º 49' 12,8''. Współrzędne w 
geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X-5468912,3; Y- 7414290,1. 

 Przekroczenie potoku Domagalskiego ciepłociągiem ∅150/168,3/250 (rura preizolowana śr. 
nom/zewn./izolacjaPE) z wodą termalną z wodą termalną w rurze ochronnej ∅350x5,6 HDPE 
oraz kablem elektrycznym i sterowniczym w rurze ochronnej ∅225x3,4 HDPE w km 0+026 
cieku o współrzędnych geograficznych N 49º 21' 03,6'' E 19º 49' 13,9''. Współrzędne w 
geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X-5468911,7; Y- 7414312,3 

 Bezwykopowe przejście pod drogą wojewódzką projektowanym ciepłociągiem w rurze 
ochronnej w odc. 080 km 1+864,0 

 Bezwykopowe przejście pod drogą wojewódzką projektowanymi kablami sterowniczymi w 
rurze ochronnej w odc. 080 km 1+864,0 

 Bezwykopowe przejście pod drogą wojewódzką projektowanymi kablami elektrycznymi w 
rurze ochronnej w odc. 080 km 1+864,0 

 Poprowadzenie rurociągu do budynku Term.  



 

 

 

Działki przez które będzie biegł ciepłociąg to:  59, 6741, 6727, 11029, 6725/1, 10975, 6722/3, 

6721/1, 6721/2, 3/1, 10 

Zamawiający posiada: 

 prawomocną Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na poprowadzenie ciepłociągu pod 
potokami, o których mowa powyżej, 

 prawomocną Decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego na zlokalizowanie w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 958 ciepłociągu i linii kabli elektrycznych i sterowniczych.  

Decyzje stanowią załączniki do SRW. 

Zamawiający informuje, że pomiędzy działką nowego odwiertu a budynkiem Term nie ma kanałów 

technologicznych. 

3 POZOSTAŁE INFORMACJE 

Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. Wykonawca 

przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac. Materiały 

stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty 

dopuszczające je do stosowania. Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub 

być osiągalni na żądanie. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej 

chwili będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie 

przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych materiałów, odpadów i 

pustych pojemników z terenu zamawiającego. 

 

Stanisław Tyrała (Pełnomocnik) 

/podpisano elektronicznie/ 
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