
 

30 lat 
Wigierskiego 
Parku Narodowego 

Nie tylko dla bobrów 
   

Krzywe 82 | 16-402 Suwałki | tel. +48 87 563 25 40 | fax. +48 87 563 25 41 | www.wigry.org.pl | e-mail: wigry_pn@su.onet.pl   

 

  

  

PROGRAM                            

FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWY 
 

 

 

 

Nazwa i kody CPV 

Zaprojektowanie i wykonanie rezerwowego źródła ciepła  o mocy ok. 120 

kW zasilanego gazem. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

 

 

 

 

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego 

WIGIERSKI PARK NARODOWY 

KRZYWE 82 

16-402 SUWAŁKI 
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1. WSTĘP 

1) Słownik użytych pojęć 

Wykonawca - osoba fizyczna lub podmiot prawny, wyłoniony w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania 

inwestycyjnego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W 

początkowej fazie inwestycji wykonawca realizuje prace projektowe, następnie 

zajmuje się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych 

elementów systemu w warunkach umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez zamawiającego 

do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy ( PFU ) – opracowanie opisujące zamówienie, 

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w 

nim opisane wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania 

budowlanego ( przeznaczenia wykonywanych robót i oczekiwania zamawiającego i 

stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i 

architektoniczne. Stanowi podstawę do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w 

zakresie obliczenia jej ceny oraz wykonania prac projektowych. 

Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

2) Podstawa i zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla wykonawców dotyczące wykonania 

projektu budowlanego i wykonawczego, dostawy montażu i uruchomienia kotłowni na 

bazie gazowego kotła kondensacyjnego. Podstawą prawną do wykonania opracowania 

jest Umowa z Zamawiającym oraz decyzja o warunkach zabudowy wydana przez 

Wójta Gminy Suwałki. 

3) Lokalizacja 

Zadanie będzie realizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych 650/2, 649 

obręb Leszczewek i 486/4 obręb Krzywe w Gminie Suwałki, Powiat Suwalski 

należących do Wigierskiego Parku Narodowego         
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4) Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Z obowiązujących wytycznych 

Ministra Rozwoju Regionalnego wynika ponadto, że inwestycja nie wymaga 

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Wszystkie urządzenia i instalacje 

montowane w ramach niniejszego zadania będą posiadały wymagane atesty, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi 

normami oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Zasięg 

oddziaływania tego przedsięwzięcia nie wykroczy poza granice budynków i posesji 

zamawiającego.  

Na etapie eksploatacyjnym będziemy mieli do czynienia z pozytywnym 

oddziaływaniem na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, redukcję CO2. Ponadto zmniejszy się zapotrzebowanie na energię 

pierwotną. Poprawi się komfort życia mieszkańców.  

5) Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej podstawowym źródłem ciepła dla budynku jest pompa ciepła woda-

solanka o mocy grzewczej 125 kW wspomagana w zakresie wytworzenia c.w.u. 

zestawem płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni 36 m
2
. Jako rezerwowe i 

szczytowe źródło ciepła w węźle cieplnym pozostawiono kilkudziesięcioletni  kocioł 

na olej opałowy ACV o mocy 250 kW, który stanowił dawniej główne źródło ciepła 
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dla budynku. Wytworzona w węźle energia cieplna przekazywana jest za 

pośrednictwem sprzęgła hydraulicznego do instalacji c.o. podzielonej na dwa obwody. 

Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest w układzie wielostopniowym: zasobnik 1500 l 

połączony z zestawem kolektorów słonecznych plus dwa zasobniki po 300 l każdy 

ogrzewane ze sprzęgła hydraulicznego pompy ciepła. Węzeł cieplny zlokalizowany 

jest w specjalnie w tym celu wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowanym na 

poziomie przylegającego terenu. Do pomieszczenia kotłowni doprowadzone są dwa 

kanały dymowe wyposażone we wkłady spalinowe z blachy kwasoodpornej o średnicy 

200 i 150 mm (wykorzystywane uprzednio na potrzeby kotłów olejowych) oraz kanał 

wentylacyjny.  

Rys.1 Schemat istniejącego węzła cieplnego 

 
 

 

Rys. 2 rzut kotłowni 
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Fotografia 1 Lokalizacja  

 

 
Fotografia 2 i 3 Wnętrze istniejącej kotłowni 
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWÓWIENIA 

Głównym założeniem realizowanego projektu jest wymiana wyeksploatowanego i 

nieekonomicznego, rezerwowego źródła ciepła w postaci kilkudziesięcioletniego kotła 

na olej opałowy na nowoczesny, wysokosprawny gazowy kocioł kondensacyjny 

spełniający najwyższe normy sprawnościowe, klasa efektywności energetycznej co 
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najmniej „A” i emisyjne. Przewiduje się instalację kotła zasilanego gazem płynnym ze 

zbiornika z możliwością przejścia na gaz ziemny po doprowadzeniu w pobliże 

budynku sieci gazowej. Zamówienie obejmuje: 

1) Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz i projektów 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji kotła gazowego, zbiornika 

na gaz i przyłącza gazowego, które zaplanowane są do wykonania zadania, należy 

wykonać wszelkie konieczne inwentaryzacje, ekspertyzy oraz uzgodnienia z 

urzędami i dostawcą paliwa gazowego  

a. Wstępne koncepcje i rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z 

zamawiającym oraz  zatwierdzone przed ich ostateczną realizacją 

b. Wszelkie uzgodnienia projektowe winny mieć formę pisemną ( protokół uzgodnień) 

pod rygorem nieważności. 

c. Wykonawca projektu przenosi prawa autorskie na Zamawiającego na warunkach 

opisanych w umowie.  

d. Projekty budowlane zostaną opracowane przez osoby uprawnione, posiadające 

uprawnienia do projektowanie Za osoby uprawnione, uważa się osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalnościach: 

a) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych  

b) Konstrukcyjno-budowlanej 

c) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

Wykonawca działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia potrzebne do realizacji 

niniejszego zadania. W szczególności pozwolenia na przebudowę/budowę instalacji 

gazowych. 

3) Wymagania stawiane urządzeniom i materiałom 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w 

ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej 

klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, 

certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną 

producenta. 

4) Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania określonych robót musi być 

sprawny technicznie i musi posiadać stosowne przeglądy i badania techniczne jeżeli 

są wymagane. Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. W przypadku rusztowań powinny one posiadać wymagane 
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dopuszczenia. Wznoszenie i  rozbieranie rusztowań musi być powierzone osobom 

posiadającym uprawnienia i doświadczenie. 

5) Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

transportowanych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem .  

6) Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez wykonawcę, 

zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio 

zabezpieczyć wykonywanie prac.  

7) Wymagania dotyczące przeszkolenia użytkowników w zakresie bezpiecznej 

eksploatacji i prawidłowej konserwacji zainstalowanych urządzeń 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję eksploatacji, obsługi i 

konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń. 

Instrukcje będą sporządzone w języku polskim. Ponadto wykonawca przeszkoli 

przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń. 

Szkolenie będzie obejmowało całość zagadnień związanych z prawidłową 

eksploatacją, obsługą i konserwacją wykonanych instalacji i zainstalowanych 

urządzeń, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady bezpiecznego użytkowania 

zgodnie z przepisami BHP.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 

Uwaga: Wszędzie, gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym lub innej 

dokumentacji opisującej przedmiot  zamówienia  użyte zostały nazwy własne 

materiałów i urządzeń, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe 

dane zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym poprzez użycie 

innych materiałów równoważnych ze wskazanymi  parametrami – zgodnie z art.29 

ust.1.2 i 3 oraz art.30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie  źródła ciepła 

w postaci pojedynczego lub kaskady dwóch stojących, gazowych jednofunkcyjnych 

kotłów o łącznej mocy ok. 120 kW dla temperatur  Tv/ Tr = 50/30
0
C przeznaczonego 

do pracy jako rezerwowe i szczytowe źródło ciepła dla centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej. Kocioł/kotły przystosowany do spalania gazu płynnego  i 
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gazu ziemnego GZ 50. Zaprojektowane i wykonane rozwiązanie musi współdziałać z 

istniejącymi instalacjami C.O i C.W.U. oraz pokrywać zapotrzebowanie na energię 

potrzebną do ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej w 100%. 

Zaprojektowane źródło ciepła musi umożliwiać pracę z ograniczoną mocą celem 

przygotowania w okresie letnim c.w.u. w ilości ok. 20 m
3
/miesiąc. 

UWAGA W trakcie normalnej pracy źródła ciepła tj. ogrzewanie realizowane przez 

pompę ciepła, układ kotła/kotłów gazowych powinien zapewniać podniesienie 

temperatury c.w.u. z obecnie uzyskiwanej temperatury ok. 43 -45
0
 C do około 60

0
 C 

na wyjściu do sieci rozprowadzającej c.w.u po budynku. 

1)  Minimalne wymagania w stosunku do konstrukcji, wyposażenia i funkcji kotła oraz 

automatyki: 

a. wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX lub ze stopu aluminiowo-krzemowo-

magnezowego  

b. sprawność kotła do 98 %,klasa efektywności energetycznej co najmiej A 

c. palnik modulowany do min. 20% mocy nominalnej wykonany ze stali 

nierdzewnej w technologii matrix lub równoważnej. 

d. fabryczny, cyfrowy sterownik, podświetlany wyświetlacz lcd z menu w języku 

polskim wyposażony co najmniej w niżej opisane funkcjonalności 

a) układ regulacji spalania Lambda Pro Control – rozpoznający automatycznie 

każdy rodzaj zastosowanego gazu umożliwiający spalanie zarówno gazu 

Propan jak i gazu ziemnego. 

b) sterowanie dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczami, sprzęgłem 

hydraulicznym oraz przygotowaniem i cyrkulacją ciepłej wody użytkowej 

c) możliwość rozbudowy sterownika o moduł do sterowania dodatkowymi 

obiegami grzewczymi z mieszaczem 

d) interfejs umożliwiający podłączenie kotła do internetu za pośrednictwem 

istniejącej sieci komputerowej 

e) regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej 

f) funkcja ochrony przed mrozem 

e. armatura zabezpieczająca naczynie przeponowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

f. elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A 

g. czujnik temperatury wody do współpracy z  podgrzewaczem ciepłej wody 

użytkowej 

h. zawór/króciec do napełniania instalacji 

i. serwisowanie urządzenia z przodu kotła, wymiennik kotła powinien posiadać 

możliwość serwisowania i dostępu zarówno od strony palnika jaki i od strony 

wypływu spalin/skroplin 

j. zawór gazowy 

k. zespół napełniania instalacji  
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l. zestaw odpływowy do kondensatu 

m. klasa sprawności sezonowej dla ogrzewanych pomieszczeń minimum A+ 

n. dopuszczalne ciśnienie robocze max. 3 bar 

o. poziom mocy akustycznej zgodnie z obowiązującymi normami 

p. dopuszczalna tolerancja mocy nominalnej +3 Kw 

q. niezbędne elementy zabezpieczające: czujnik (presostat) minimalnego ciśnienia 

wody, termostat bezpieczeństwa, termostat spalin, presostat ciśnienia spalin, 

czujnik poziomu kondensatu 

r. stopień ochrony minimum IPX 5D 

2) Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania 

Należy zaprojektować i wykonać system doprowadzenia powietrza i odprowadzenia 

spalin typu C przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Powietrze 

niezbędne do spalania pobierane z zewnątrz i spaliny usuwane na zewnątrz 

niezależnymi przewodami. Przewody spalinowe i doprowadzenia powietrza ze stali 

kwasoodpornej 

Wszelkie kwestie związane z odprowadzeniem spalin z kotłów opalanych gazem 

zostały zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2015 poz.1422) 

Aby zapewnić szczelność przewodu spalinowego należy zastosować połączenia 

kielichowe z uszczelką.  Nypel płaszcza powinien posiadać żłobienie, które 

dodatkowo wzmocni połączenie i  zapewni prawidłowe osadzenie elementu. W 

przypadku montażu rury spalinowej w szachcie kominowym należy zastosować druty 

dystansowe umożliwiające utrzymanie przewodu spalinowego w osi komina.  

Dopuszcza się montaż przewodów spalinowych w systemie rozdzielczym 

odprowadzenie spalin do istniejącego przewodu spalinowego, a zasysanie powietrza z 

zewnątrz budynku . 

System odprowadzenia spalin z uwagi na spływające skropliny i panujące w nim 

ciśnienie musi być szczelny i odporny na kapilarne zasysanie skroplin w miejscach 

styku elementów długościowych systemu. Kominy muszą spełniać również 

wymagania przeciwpożarowe zawarte w §266 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury. W myśl tego rozporządzenia przewody spalinowe i dymowe powinny 

być wykonane z wyrobów niepalnych. 

Uwaga: 

Wykonawca po wykonaniu kompletnej kotłowni wraz z systemem odprowadzenia 

spalin odpowiada za odbiór kominiarski wykonanej instalacji i pokrywa jego koszty. 

3) Zasilanie kotła w gaz płynny  

a. Zbiornik. Przewiduje się zbiornik o objętości ok. 7 m3 wykonany z blach ze stali 

węglowej, pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malarską. 
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Zbiornik musi być wyposażony w następującą armaturę: 

a) zawór napełnienia, 

b) zawór poboru fazy gazowej, 

c) manometr, 

d) zawór maksymalnego przepełnienia, 

e) zawór poboru fazy ciekłej, 

f) wskaźnik napełnienia, 

g) zawór (zawory) bezpieczeństwa 

b. Reduktor 

Reduktor powinien zapewniać przepustowość, pokrywającą maksymalne szczytowe 

godzinowe zapotrzebowanie gazu przez kocioł w warunkach minimalnego ciśnienia w 

przewodzie doprowadzającym. Reduktor powinien być zainstalowany na zewnątrz 

budynku i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i zabezpieczony 

przed wpływem czynników atmosferycznych oraz mechanicznych. 

c. Instalacja wysokociśnieniowa 

Powinna być wykonana z rurociągów stalowych spawanych z rur bez szwu klasy R 

lub R 35 w części naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego 

stopnia włącznie wraz z armaturą oraz urządzeniami dodatkowymi (np. parownik w 

instalacji z parownikiem). Dopuszcza się połączenia gwintowane wyłącznie przy 

połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy stosować taśmę teflonową. 

d. Instalacja średnio ciśnieniowa 

Instalacja za reduktorem I stopnia w części naziemnej powinna być wykonana jak 

wysokociśnieniowa. Instalacja musi być zakończona zaworem odcinającym, 

umieszczonym na zewnątrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem 

odcinającym w szafce gazowej zlokalizowany jest układ redukcyjny drugiego stopnia. 

Reduktory II st. muszą być dobrane odpowiednio pod względem ciśnienia wejścia i 

wyjścia oraz odpowiedniej przepustowości odpowiedniej do zapotrzebowania 

urządzeń na gaz. 

e. Instalacja niskiego ciśnienia 

Powinna być wykonana po wierzchu ścian. Przewody należy prowadzić ze spadkiem 

0,4%, przed kotłem gazowym musi być zamontowany zawór odcinający. 

f. Licznik ciepła 

W celu pomiaru wytworzonego ciepła należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz 

kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik 

temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być 

zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. 

4) Prace projektowe 

Instalację należy zaprojektować i wykonać w taki sposób aby w przypadku awarii 

pompy ciepła automatycznie przejmowała na siebie w 100 % zasilanie w ciepło 

instalacji c.o i c.w.u. 
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W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:  

a. Wykonania inwentaryzacji budowlanej w stopniu umożliwiającym wykonanie 

projektu budowlano-wykonawczego, montażu zbiornika na gaz płynny i przyłącza 

od zbiornika do skrzynki przyłączeniowej na zewnętrznej ścianie budynku,  

b. Opracowania koncepcji wykonania wymiany źródła ciepła, która będzie uzgodniona 

z Zamawiającym i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

c. Opracowania projektu budowlano wykonawczego: 

a) wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz doborem i projektem 

posadowienia zbiornika gazu 

b) podłączenia gazowego kotła kondensacyjnego 

c) instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji kotłowni 

d) instalacji podłączenia kotła do istniejących instalacji c.o i c.w.u. 

d. Pozyskania wszelkiego rodzaju informacji, warunków technicznych, zgód oraz 

ekspertyz pozwalających na prawidłowe opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego. 

e. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, o ile będzie wymagane 

przepisami Prawa Budowlanego. 

f. Przekazanie Zamawiającemu projektu budowlano-wykonawczych wraz z 

prawomocnymi pozwoleniami na budowę. 

Projekt musi być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania.  Projekt ten musi 

uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z 

późn, zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333. z późniejszymi zmianami). Dokumentacja powinna zawierać wszelkie 

rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne wykonanie instalacji, w tym 

również miejsce posadowienia kotła i zbiornika gazu. W dokumentacji powinny być 

zawarte określone prawem oświadczenia projektantów. Dokumentacja będzie 

opracowana w języku polskim.  

5) Przeprowadzenie robót montażowych i instalatorskich 

Roboty, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszelkie czynności 

mające na celu wykonanie wymiany źródła ciepła. W ramach projektu Wykonawca 

wykona roboty budowlano- instalacyjne i montażowe obejmujące: 

a. Przedstawienie wniosków materiałowych ma urządzenia i materiały które będą użyte do 

wykonania wszelkich prac objętych projektem, do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. 

b. Wykonanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i pozwoleniem na budowę, 

wewnętrznej  i zewnętrznej instalacji gazowej, włącznie z dostawą i montażem 

zbiornika na gaz 
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c. Demontaż kotła na olej opałowy i wyniesienie zewnątrz budynku  

d. Dostawa i montaż gazowego kotła kondensacyjnego zgodnie z projektem budowlano 

wykonawczym wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej. 

e. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wykonanych rurociągów w obrębie kotłowni 

oraz wykonanie prawidłowej izolacji rurociągów w kotłowni zgodnie z obowiązującymi 

normami.  

f. Montaż czujnika temperatury zewnętrznej do sterowania pogodowego będącego na 

wyposażeniu kotła. 

g. Montaż wkładu kominowego i przyłączenie kotła do przewodu spalinowo – 

powietrznego zgodnie z projektem i wymaganiami zawartymi w obowiązujących 

normach.  

h. Wykonanie odprowadzenia kondensatu do istniejącej kanalizacji  

i. Montaż elementów automatyki kotła wraz z niezbędnymi do funkcjonowania kotłowni 

czujnikami. Automatyka wyposażona musi być w interfejs umożliwiający podłączenie 

kotła do internetu za pośrednictwem istniejącej sieci komputerowej  

j. Wykonanie niezbędnych przebić i przewiertów oraz robót ziemnych w celu wykonania 

instalacji kotłowni gazowej. 

k. Wykonanie prac związanych z prawidłowym zabezpieczeniem przejść instalacyjnych 

przez ściany budynku w miejscach montażu instalacji. 

l. Zamurowanie przebić przez ściany, odtworzenie nawierzchni wewnętrznej drogi 

betonowej oraz naprawa i malowanie uszkodzonych ścian  

m. Przeprowadzenie wymaganych prób szczelności wykonanej instalacji.  

n. Badanie kotła analizatorem spalin połączone z regulacją kotła. 

o. Odbiór kominiarski wykonanej instalacji kotła i systemu doprowadzania powietrza i 

systemu odprowadzania spalin. 

p. Wykonanie fundamentu do posadowienia zbiornika gazu 

q. Wykonanie przyłącza gazowego zbiornik-kocioł 

r. Dostawa i montaż zbiornika gazu płynnego 

s. Przeprowadzenie rozruchu instalacji.  

t. Wykonie wymaganych kontroli, prób instalacji na zimno i na gorąco. 

u. Zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru UDT o ile będzie wymagany 

v. Wykonanie dokumentacji fotograficznej kotłowni po wykonaniu wymiany źródła 

ciepła. 

w. Inne niewymienione prace instalacyjne, budowlane i montażowe niezbędne do 

prawidłowego wykonania i funkcjonowania instalacji c.o. i c.w.u.  

6) Ustalenia dotyczące warunków gwarancji 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla wymienionego źródła ciepła i 

elementów instalacji dostarczonych w ramach realizacji zamówienia. W ramach 

przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala minimalne wymagane okresy gwarancji: 
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a. Gazowy kocioł kondensacyjny  minimum 5 lat od odbioru końcowego bez uwag 

b. Zbiornik na gaz płynny – minimum 5 lat od odbioru końcowego bez uwag 

c. Wymiennik ciepła w kotle – wymagana gwarancja minimum – 10 lat od pierwszego 

uruchomienia instalacji. 

d. Wkład kominowy ( system dolotu powietrza i odprowadzania spalin) – wymagana 

gwarancja minimum 10 lat – od odbioru końcowego bez uwag.  

e. Inne elementy instalacji– minimum 5 lat od odbioru końcowego bez uwag. 

f. Pozostałe materiały użyte do wykonania wymiany źródła ciepła – minimum 5 lat od 

odbioru końcowego bez uwag 

g. Roboty budowlano montażowe – minimum 5 lat od podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego bez uwag.  

h. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatne przeglądy serwisowe na żądanie ( 

usterka w instalacji) w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi w ilości przeglądów 

zgodnej z zaleceniami producenta. 

i. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy ponosi każdorazowo 

Zamawiający. Przy czym po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że serwis został 

wezwany bezzasadnie. Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację z 

przebiegu czynności serwisowych, w tym protokół z czynności serwisowych 

podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, dokumentację fotograficzną, kartę 

ustawień kotła przed i  po dokonaniu serwisu). Wszelkie czynności serwisowe 

powinny odbywać się w obecności zgłaszającego usterkę lub innej osoby przez niego 

upoważnionej.  

j. Do naprawy urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie używał 

elementów (materiałów) fabrycznie nowych o parametrach nie gorszych niż te które 

zostały użyte przy wymianie źródła ciepła.  

k. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieszczelności i awarie, które powstały 

w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w miejscach, które nie 

były objęte projektem. 

l. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym tj. od  16 września do 15 kwietnia, 

czas reakcji serwisu wynosił maksimum 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia. .  

m. Zamawiający wymaga, aby w okresie letnim tj. od  15 kwietnia  do 15 września czas 

reakcji serwisu wynosił maksimum do 72 godziny od przyjęcia zgłoszenia. 

n. Niezastosowanie się przez wykonawcę do usunięcia awarii w wymaganym czasie 

upoważnia Zamawiającego do wynajęcia firmy, która usunie awarię na koszt 

Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla osób korzystających z obiektów. 

Wykonawca odpowiada także za wszelkie uszkodzenia obiektów, zarówno na terenie 

montażu kotła jak również w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
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5. Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

1) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania,  

2) stosować się do wymagań związanych z ochroną środowiska oraz będzie miał 

szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

płynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pyłami i 

gazami, zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi, 

możliwością powstawania pożaru.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania 

6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.  

Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich warunków bezpieczeństwa w zakresie 

ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno 

zasad bezpieczeństwa podczas transportu instalacji, przemieszczania osób, jak 

również zabezpieczenia terenu. 

7. Prace prowadzone na obiekcie czynnym 

W związku z tym że prace prowadzone będą na czynnym, zamieszkałym obiekcie, 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prace prowadzone były w  sposób 

bezpieczny i nieuciążliwy dla mieszkańców. Wykonawca dołoży wszelkich starań, 

aby mieszkańcy nie byli pozbawieni postępu do ogrzewania pomieszczeń i 

przygotowania ciepłej wody użytkowej dłużej niż jeden dzień. Termin montażu 

urządzeń musi być indywidualnie uzgodniony z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

Materiały i urządzenia używane do montażu powinny być prawidłowo zabezpieczone.  

8. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez 

personel Wykonawcy. 

9. Wymagania dotyczące badań i odbioru prac 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz 

zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do 

pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 

terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca.  Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową. Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru robót 

jest Protokół Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:    

a. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  oraz dodatkową,  jeśli  

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b. wyniki pomiarów kontrolnych i badań 

c. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów.    

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 

o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki 

pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca także zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu wykonującego zadanie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2) Rodzaje odbiorów robót  

W zależności  od odpowiednich  ustaleń roboty  podlegają  następującym etapom 

odbioru dokonywanym  przez  Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy. Odbiory 
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robót podlegających zakryciu, odbiory robót częściowe (wykonanie etapu lub rodzaju 

roboty budowlanej), odbiór końcowy – ostateczny, odbiór pogwarancyjny 
3) odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Mogą 

to być wyodrębnione etapy robót budowlanych lub instalacyjnych stanowiące 

funkcjonalną część zadania lub tzw. roboty podlegające zakryciu, w których po 

wykonaniu dalszej części zadania nie będzie można dokonać weryfikacji wykonania 

poprzedniego etapu. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym. 
4) Odbiór końcowy (ostateczny) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów  

wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez  Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym. W toku 

ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń  przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w  zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania  

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje  

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacznie 

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i programie  funkcjonalno- 

użytkowym z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo komisja  dokona potrąceń oceniając  

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  

dokumentach umowy.  

Dokumenty odbioru ostatecznego : 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.   Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

a. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeśli została ona sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
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b. Program funkcjonalno-użytkowy będący integralna częścią umowy na wykonanie 

robót i ewentualne dokumenty uzupełniające lub zamienne (jeżeli powstały w 

trakcie realizacji  zadania) 

c. Ustalenia technologiczne poczynione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

przed przystąpieniem do realizacji zadania  

d. Dziennik Budowy  

e. Wyniki pomiarów kontrolnych i badań  

f. Deklaracje zgodności, certyfikaty, zgodności lub odpowiednie wymagane atesty  

wbudowanych materiałów, 

g. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

h. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

i. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

j. Protokoły z przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i 

konserwacji  zainstalowanych urządzeń i instalacji. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania 

robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.   

5) Dokumenty budowy – dziennik budowy  

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy, w imieniu którego działa Kierownik Budowy.  

Zapisy w  Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub 

organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być wykonywane w sposób trwały i 

czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy 

dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, 

dokonując w Dzienniku Budowy  wpisu o fakcie ich prowadzenia. 
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Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 108, poz.953 z późniejszymi zmianami 

6) Pozostałe dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy innych dokumentów 

wymaganych do jej prowadzenia, w szczególności są to: 

a. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

b. Zgłoszenie wykonania robót jeżeli do wykonania prac nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę  

c. Protokoły przekazania terenu budowy  

d. Protokoły odbioru robót  

e. Operaty geodezyjne  

f. Protokoły z narad i ustaleń 

g. Korespondencję dotyczącą budowy 

10. W załączeniu decyzja o warunkach zabudowy 

 


