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List Referencyjny 

 

Eurowind Energy Sp. z o.o. zlecił spółce KKBud z siedzibą w Poznaniu nadzór inwestorski nad budową 

Farmy Wiatrowej w Gościejewie w województwie wielkopolskim, gmina Rogoźno.  

Inwestycja obejmowała budowę Elektrowni Wiatrowej składającej się z 1 turbiny wiatrowej marki Vestas, 

model V100 o mocy 2 MW z wysokością HH 120 m i średnicą  

fundamentu 20 m wraz ze zjazdem na drogę gminną. 

Inwestycję realizowano w podziale na poniższe etapy:  

• Etap robót budowlanych, który obejmował budowę fundamentów, dróg i placów oraz roboty 

kablowe 

• Etap montażowy turbiny wiatrowej dostarczanej przez firmę Vestas wraz z jej rozruchem.  

Prace nadzoru inwestorskiego firma KKBud wykonywała w okresie od września 2021r. do sierpnia 

2022r., a do jej obowiązków należało m.in.: 

• pełnienie funkcji inspektorów nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

art.25 

• sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacją Inwestycji zgodnie z dokumentacją 

projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, 

aktualną wiedzą techniczną, ustawą Prawo budowlane oraz Umową GW, w szczególności 

nadzorowaniem nad uzyskaniem i zmianą wszystkich niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, opinii 

i zgód, oraz weryfikacji zapewnienia przez Generalnego Wykonawcę wymaganych przepisami 

prawa nadzorów technicznych 

• bieżący monitoring działań Generalnego Wykonawcy, Bezpośrednich Wykonawców i innych 

niezbędnych wykonawców i dostawców w zakresie przygotowania dokumentacji 

powykonawczej, uzyskania akceptacji stosownych organów oraz uzyskania ostatecznych 

decyzji pozwolenia na użytkowanie  

• uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych, urządzeń technicznych  

• weryfikacja dokumentacji powykonawczej 

• udział we wszystkich czynnościach wymaganych do zasilania turbin i podłączenia parku do sieci 

jako wsparcie Inwestora, w tym weryfikacja wszystkich dokumentów wymaganych przez Vestas 

lub operatora sieci 

• udział w przeprowadzeniu procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu 

Potwierdzam iż KKBud wykonał zlecone prace zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. 

 

 

Karolina Talarek 

         Dyrektor ds. Inwestycji  
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