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1. Zakres i podstawa opracowania. 

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Budowa nowego 

układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu 

energii elektrycznej i cieplnej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy – etap II”.  

Niniejszy program zawiera wytyczne dla Wykonawców dotyczące prac projektowych oraz 

budowy jednostki kogeneracji wraz z całą armaturą towarzyszącą  

i współpracującą oraz połączeniem tego w jeden układ technologiczny, przy współpracy  

z istniejącą kotłownią gazową. 

Podstawą do opracowania są: 

- Zalecenie i umowa z Inwestorem, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 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), 

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji. 

- wizja lokalna planowanego miejsca budowy 

 

 

2. Cześć opisowa. 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa źródła energii elektrycznej i ciepła 

(układu kogeneracji) wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zasilanego paliwem 

gazowym wytwarzanym w istniejącej instalacji wytwarzania biogazu, na terenie 

przedsiębiorstwa „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. w Dębicy, przy ulicy Kosynierów 

Racławickich 35. 

Planowana moc źródła – jednostki kogeneracji – obejmująca wytwarzanie energii 

elektrycznej i ciepła: moc elektryczna 180 - 200 kWe, moc grzewcza 200 - 220 kWt. 
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Paliwem podstawowym będzie biogaz o średniej zawartości metanu CH4 w granicach 45% ÷ 

65 %. 

 

Zamówienie obejmuje:  

1) Sporządzenie projektów budowlanych, w tym: architektoniczno-budowlanych, 

konstrukcyjnych-instalacyjnych, technologicznych oraz elektrycznych, w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z 

przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom 

zawartym w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1133 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie,  

2) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 

1389), 1), niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów  

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym: 

- robót budowlanych związanych z budową budynku jednostki kogeneracyjnej  

o powierzchni ok. 100 m2 oraz przyłączenie sieci zewnętrznych: biogazu 

oraz elektroenergetycznej, 

- montaż urządzeń źródła energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silnik 

gazowy (jednostkę kogeneracji) wraz z instalacjami technologicznymi oraz 

wyposażeniem,  

- wykonanie instalacji elektrycznych, cieplnych, wodno kanalizacyjnych itp. 

związanych z przedmiotem zamówienia. 

4) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót  

i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wybudowanych obiektów. W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów 
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osiągniętą sprawność elektryczną systemu kogeneracyjnego w odniesieniu do 

sprawności deklarowanej przez producenta jednostki kogeneracyjnej. 

5) Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w odnawialnym źródle energii w 

zakresie, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 

2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i 

ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku 

potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969). 

6) Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji  

w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 

września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku  

o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu 

obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania 

opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, 

poz. 1314). 

7) Wykonanie wniosku o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej  

w odnawialnym źródle energii oraz wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, 

w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

2.1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres robót 
budowlanych. 

Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższych 

tabelach: 

 

Lp. Podstawa Wsp 
koryg. Opis jm 

Ilość 
jednostek 

ni 

1 2 3 4 5 6 

   
1. BUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ. BUDOWA PRZYŁĄCZY.
   

� Prace budowlane  - kod CPV: 45000000-7   
� Rozbudowa budynków - kod CPV: 45262800-9   
� Wykonywanie instalacji budowlanych. Roboty instalacyjne w budynkach  - kod CPV: 

45300000-0 
� Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów - kod 

CPV: 45231200-7  
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1 2 3 4 5 6 

1.1 wg wcześniejszych 
realizacji  

1,0 Roboty  przygotowawcze mpu
2 100,0 

1.2 wg ofert dostawców 1,0 Roboty budowlane: budowa budynku o 
konstrukcji murowanej, stolarka okienna i 
drzwiowa, okładziny ścian, posadzki   

mpu
2 100,0 

1.3 wg ofert dostawców 1,0 Roboty budowlane: roboty instalacyjne 
wewnętrzne (siły i światła, wentylacji, wody i 
kanalizacji) 

mpu
2 100,0 

1.4 wg ofert dostawców 1,0 Roboty budowlane: roboty zewnętrzne (chodnik, 
plac manewrowy, zielence) 

kpl. 1,0 

1.5 wg ofert dostawców 1,0 Roboty budowlane  - instalacyjne zewnętrzne  
- przyłącza : biogaz, ciepło, woda, kanalizacja 
sanitarna i   deszczowa 
- instalacja piorunochronna budynku 

kpl. 1,0 

1.6 wg wcześniejszych 
realizacji  

1,0 Roboty wykończeniowe min. próby, odbiory itp. mpu
2 100,0 

 
            
  2. MONTAŻ URZĄDZEŃ ŹRÓDŁA CIEPŁA.  BUDOWA INSTALACJI. 

� Instalowanie kotłów - kod CPV: 45331110-0    
� Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - kod CPV: 

45331000-6 
� Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów - kod 

CPV: 45231200-7  
� Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych  i gazowych - kod 

CPV: 45330000 
1 2 3 4 5 6 

2.1 wg wcześniejszych 
realizacji  

1,0 Roboty  przygotowawcze kWe 180 - 200 

2.2 wg ofert dostawców 1,0 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia 
agregatu prądowo-cieplnego, montaż 
wyposażenia agregatu - 180 - 200 kWe / 200 - 
220 kWt 

kWe 180 - 200 

2.3 wg ofert dostawców 1,0 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia 
stacji sprężania biogazu 

kpl. 1,0 

2.4 wg ofert dostawców 1,0 Dostawa i montaż - Roboty montażowe 
instalacji technologicznej cz. cieplnej - rurociągi 
w instalacjach, pompy, instalacje , armatura, 
chłodnice wentylatorowe, regulacja. 

kpl. 1,0 
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2.5 wg ofert dostawców 1,0 Dostawa i montaż - Roboty montażowe 
instalacji zasilania biogazem, instalacji obiegów 
cieplnych. Włączenie instalacji do istniejącej 
jednostki kogeneracyjnej. 

kpl. 1,0 

2.6 wg wcześniejszych 
realizacji  

1,0 Roboty wykończeniowe min. próby, odbiory itp. kW 180 - 200 

 
 
            
  3.  BUDOWA INSTALACJI. Instalacje elektryczne.   

� Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej CPV-45310000-3 
� Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej - 45311100-1 

1 2 3 4 5 6 
3.1 wg wcześniejszych 

realizacji  
1,0 Roboty  przygotowawcze kWe 180 - 200 

3.2 wg ofert dostawców 1,0 Roboty budowlane - Modernizacja rozdzielni 
n/n.  
Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia: 
podłączenie generatorów i rozdzielni 
zewnętrznych rozdzielnie obiektowe, połączenia 
wyrównawcze w węźle cieplnym i 
agregatorowni, aktywny system bezpieczeństwa 
gazowego. 

kWe 180 - 200 

3.3 wg ofert dostawców 1,0 Dostawa i montaż. Roboty montażowe linii 
kablowej n/n YKXS240mm2 - dłogość 200mb 

mb 200 

3.4 wg ofert dostawców 1,0 Dostawa i montaż - automatyka i telemechanika 
- układ pomiaru energii elektrycznej brutto, oraz 
modernizacja istniejącego układu pomiarowego 
w rozdzielni elektrycznej 15/0,4 kV 
- analizator biogazu wyposażony w  
indywidualne głowice pomiarowe dla: CH4, H2S, 
C02 , 02, 
- układy pomiarowe biogazu dostarczanego do 
jednostki kogeneracyjnej oraz  produkowanego 
ciepła, 
- inne układy pomiarowe konieczne do 
spełnienia wymagań prawnych i technicznych 
dla uzyskania możliwości otrzymywania 
świadectw pochodzenia energii z odnawialnego 
źródła energii oraz  wysokosprawnej 
kogeneracji 
 

kpl. 1,0 

3.5 wg wcześniejszych 
realizacji  

1,0 Roboty wykończeniowe min. próby, odbiory itp. kW 180 - 200 
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2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Planowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie oraz budowę instalacji do wytwarzania  

z biogazu energii elektrycznej i ciepła na terenie Oczyszczalni Ścieków wraz infrastrukturą 

towarzyszącą firmy „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. w Dębicy przy ulicy Kosynierów 

Racławickich 35 na terenie na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 508/40 w centrum 

terenu istniejącej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Dębica. 

Teren, na którym planuje się budowę budynku jednostki kogeneracyjnej (przyległy do 

istniejącego budynku kotłowni) jest obecnie niezabudowany wolny od uzbrojenia 

podziemnego. 

Obecne zapotrzebowania mocy dla potrzeb ogrzewania technologicznego (ogrzewanie 

WKF), centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej kształtuje się na poziomie  

791 kW.  

W stanie istniejącym budynki wyposażone będą w instalację centralnego ogrzewania 

systemu zamkniętego o parametrach nominalnych 90/70°C.  

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców  

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych 

uwarunkowań. 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres planowanego zadania budowy 

instalacji do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i ciepła. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, 

przepisy powiązane i normy. 

 

2.1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanego powinny odpowiadać 

wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. 

 

2.1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe – instalacje grzewcze-

wentylacyjne. 

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące prace inwestycyjne: 

� budowa budynku dla potrzeb instalacji kogeneracji zlokalizowanego obok kotłowni, 
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� budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biogazu wraz  

z niezbędną infrastrukturą, 

� wpięcia nowej instalacji do istniejącej kotłowni, 

� modernizacja stacji n/n -  włączenia generatora do istniejącego układu zasilania 

zgodnie z warunkami przyłączenia. 

Rozwiązania techniczne powinny zapewniać utrzymanie następujących parametrów: 

� temperatura zasilania instalacji technologicznej WKF, c.w.u., wentylacja 

mechaniczna budynku jednostki kogeneracyjnej – czynnik gorąca woda 90/70°C. 

� temperatury nominalne zasilania instalacji centralnego ogrzewania budynku admin. 

socjalnego, dyspozytorni, budynku operacyjnego WKF, budynku zagęszczania 

osadu, budynku krat, budynku gospodarczo magazynowego, zbiornika gazu, 

budynku jednostki kogeneracyjnej – czynnik gorąca woda 90/70°C. 

� temperatura powietrza w pomieszczeniach: zgodnie z obowiązującymi normami. 

� automatyczną synchronizację generatora z siecią rozdzielczą 0,4 kV. 

 

Planowane potrzeby cieplne (bilans mocy) przedstawia poniższy rysunek: 

Rysunek 1. Bilans mocy potrzeb „Wodociągów Dębickich” 
 

Bilans mocy [kW]

zapotrzebowanie 
na c.t. (stałe); 

455,68

zapotrzebowanie 
na c.o. (zmienne); 

335,5
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2.1.5. Rozwi ązania architektoniczno-budowlane. 

Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu 

uszczegółowienia niezbędnych prac budowlanych w zależności od zaplanowanych 

urządzeń. 

  

2.1.6. Instalacje - Opis rozwi ązań technicznych. 

2.1.6.1. Ogólny opis instalacji technicznych  

Planowane rozwiązania techniczne źródła ciepła przewidują zastosowanie układu 

kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe – biogaz z istniejącej instalacji, o łącznej mocy 

wejściowej w paliwie 470 - 500 kW  w tym elektrycznej 180 - 200 kWe oraz grzewczej 200 - 

220 kWt. Wymagana sprawność wytwarzania energii elektrycznej układu kogeneracyjnego 

powinna być nie niższa niż 38 %. 

Planuje się, że jednostka kogeneracji będzie pracowała ~8000h w ciągu roku i wytwarzała 

energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby obiektów na terenie „Wodociągów Dębickich”.  

Energia elektryczna będzie wykorzystana do napędu urządzeń oraz do zasilania instalacji 

elektrycznej w budynkach. 

Zaprojektowany układ powinien umożliwiać oddawanie nadmiaru produkowanej energii 

elektrycznej do systemu elektroenergetycznego (do Zakładu Energetycznego). W zależności 

od zawartej umowy z operatorem Systemu Elektroenergetycznego, nadwyżki energii 

elektrycznej mogą być sprzedawane lub kompensowane z pobraną energią elektryczną  

w czasie, gdy produkcja energii elektrycznej układu kogeneracyjnego jest niższa  

niż zapotrzebowanie obiektu. 

Energia cieplna będzie wykorzystywana dla potrzeb technologicznych, ogrzewania oraz  

do przygotowania c.w.u.  

 

2.1.6.2. Wymagania dla budynku jednostki kogeneracy jnej. 

Przewiduje się budowę budynku o konstrukcji murowanej, w tym: stolarka okienna i 

drzwiowa, okładziny ścian, posadzki, roboty instalacyjne wewnętrzne (siły i światła, 

wentylacji, wody i kanalizacji), roboty przyłączeniowe zewnętrzne (biogazu, ciepła, wody, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej), instalacji piorunochronnej a także roboty zewnętrzne 

(chodnik, plac manewrowy, zieleńce). 

Planowane parametry budynku: 

- powierzchnia zabudowy ok. 100 m2 
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- długość budynku ok. 11 m 

- szerokość elewacji frontowej ok. 9 m 

- budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia 

- wysokość budynku ok. 5,5 m 

- rodzaj dachu - jednospadowy 

� Pomieszczenie budynku jednostki kogeneracyjnej powinno być suche i zapewniać 

temperaturę nie niższą niż +15°C. W związku z tym w razie takiej potrzeby powinno być 

ogrzewane. 

� Pomieszczenie techniczne, w którym usytuowana będzie jednostka kogeneracji wraz 

z urządzeniami dodatkowymi i instalacją hydrauliczną powinno spełniać wymagania 

Rozporządzenia 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 pózn. zmianami), 

� Jednostka kogeneracji powinna być zabudowana w dźwiękochłonnej obudowie, 

zapewniającej spełnienia obowiązujących norm hałasu oraz zabezpieczenia przed 

przenoszeniem wibracji podczas pracy urządzenia na inne elementy budynku. 

� Wysokość prześwitu w przejściach pod podwieszonymi częściami instalacji powinna być 

nie mniejsza niż 2,0 m. 

� Pomieszczenie powinno mieć drzwi otwierające się na zewnątrz. Ściany i posadzki 

powinny być łatwe do utrzymania w czystości i nie pylące (terakota, glazura, tynk). 

� Pomieszczenie jednostki kogeneracyjnej należy wyposażyć w kratkę ściekową z 

odprowadzeniem do kanalizacji. 

� Kubatura budynku jednostki kogeneracyjnej powinna spełniać wymagania 

obowiązujących norm i przepisów.  

� Pomieszczenie jednostki kogeneracyjnej powinno być przewietrzane za pomocą 

wentylacji z odprowadzeniem na zewnątrz budynku tak usytuowanym, aby nie 

powodowało ono niedogodności lub zagrożenia dla osób lub mienia. 

Wydajność systemu wentylacji pomieszczenia powinna uwzględniać niezależnie od innych 

potrzeb, zapotrzebowanie powietrza do spalania dla jednostki kogeneracji, zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

� Powierzchnia pomieszczenia powinna umożliwić swobodny montaż i dostęp do pompy 

ciepła, pomp obiegowych, zbiorników, wymienników ciepła i armatury hydraulicznej. 

Zalecane odległości urządzenia od ścian lub innych elementów budynku jednostki 

kogeneracyjnej wg poniższego rysunku: 
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2.1.6.3. Wymagania techniczne dla jednostki kogener acji: 

a) Wymagania podstawowe: 

Jako źródło ciepła i energii elektrycznej planuje się zastosowanie modułu kogeneracyjnego, 

opartego o paliwo gazowe – biogaz z istniejącej instalacji biogazu, o mocy elektrycznej  

180 - 200 kWe i napięciu 400 V. 

Poziom emisji zanieczyszczeń powinien spełniać następujące wymagania: 

� Zawartość NOx,  < 500 mg/mn
3, 

� Zawartość CO,  < 300 mg/mn
3, 

 

Generator powinien być zamontowany na ramie silnika i napędzany za pomocą elastycznego 

sprzęgła. Agregat prądotwórczy powinien być połączony z ramą za pomocą elastycznych 

antywibracyjnych elementów.  

W module kogeneracyjnym należy zastosować generator samoregulujący się, 

bezszczotkowy, synchroniczny, samowzbudny, z wewnętrzną wentylacją. Wbudowany 

regulator napięcia i cosϕ, zaprojektowany zgodnie z VDE 0530, klasa izolacji H, poziom 

zakłóceń radiowych N, niski poziom harmonicznych, zamontowany na wale elastycznym. 
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b) Pozostałe wymagania techniczne dla generatora: 

� Moc znamionowa   : 260 ÷ 300 kVA (± 5%) 400V / 50Hz 

� Napięcie     : 400 V 

� Częstotliwość   : 50 Hz 

� Regulacja napięcia   : ± 1%, regulator napięcia elektroniczny  

� Regulacja cos ϕ   : regulator cos ϕ elektroniczny  

� Sprawność (100% obciążenia) : > 95 % 

� Max. temperatura otoczenia : 40 oC  

� Stopień ochrony   : IP 23 lub lepsza 

� Klasa izolacji    : H, grzanie <= F lub lepsza 

 

c) Podstawowe wymagania automatyki układu kogeneracji: 

Projektowany moduł, wraz z systemem zasilania, powinien zawierać następujące składniki: 

- moduł kontroli z mikroprocesorem umożliwiającym start/stop kontrolingu, w przypadku 

zasilania awaryjnego, jak również analogowy monitoring ciśnienia oleju, temperatury 

wody chłodzącej silnik, wymiennika ciepła wyrzucanego gazu, temperatury 

podgrzewacza wody, wyrzucanego gazu w cylindrach i w katalizatorze (jeżeli jest 

zainstalowany), temperatury wlotu powietrza, temperatury mieszanki, prędkości 

generatora, monitoring minimalnego poziomu wody chłodzącej, poziom oleju min./max., 

zakres bezpiecznej temperatury, min. ciśnienie gazu, wycieki gazu, 

- synchronizacja i monitorowanie pracy generatora, 

- Interfejs dla przesyłu danych do układu sterowania (monitoringu) nadrzędnego, z 

protokołem pozwalającym na monitorowanie następujących parametrów: 

• napięcie  (V), 

• częstotliwość generatora, 

• narastająco wyprodukowana energia elektryczna (MW) 

• licznik czasu pracy (h), 

• cos φ, 

• wspólną temperaturę gazu wylotowego na wszystkich cylindrach (ºC), 

• temperatura wody układu chłodzenia we/wy (ºC), 

• temperatura wody chłodzącej przed wymiennikiem ciepła na spalinach (ºC)”, 

- regulacja mocy wyjściowej w zależności od zróżnicowanych ustawień, umożliwiająca 

shutdown, redukcję automatyczną przy przekroczonej temperaturze wlotowego powietrza 

- kontrola lambda (składu mieszanki) 
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- bezpotencjałowe styki – dla kontroli przepływów, pracy generatora, pomocniczych 

napędów, wentylatora, podgrzewacza. 

- bezpotencjałowe styki – dla kontroli działania i sygnałów zakłócających, zdalnego startu, 

awaryjnego startu,  

- sterowanie pomocniczymi napędami pomp chłodzących, urządzeniami wtryskującymi 

smar, regulacją prędkości, wtryskiem, instalacją gazową, ładowarką baterii, starterem, 

- panel sterujący całkowicie okablowany i dołączony do modułu, z przyciskiem stopu, 

dotykowy panel z wyświetlaczem LCD 17 cali, sygnalizacja zakłóceń, statusów sygnałów, 

ustawień, parametrów. 

Zasilanie obwodów sterowania z baterii akumulatorów 24V buforowanej zasilaczem 24Vdc. 

d) Zabezpieczenia i sterowanie generatora. 

Generator powinien być dostarczony przez producenta z szafą sterowniczą  

i zabezpieczającą. W skład wyposażenia szafy powinny wchodzić urządzenia spełniające 

funkcję układu synchronizacji, zabezpieczenia i kontroli wszystkich parametrów pracy 

generatora. Ustawione parametry zabezpieczone powinny być kodem dostępu.  

Moduł synchronizacji i zabezpieczeń powinien kontrolować wszystkie prądy i napięcia 

generatora, szyny wspólnej i sieci energetycznej. Steruje również wyłącznikami generatora  

i sieci.  

Generator powinien być wyposażony w następujące zabezpieczenia: 

� pod- i nadczęstotliwościowe, 

� pod- i nad napięciowe, 

� przed wypadnięciem z synchronizmu, 

� prądowe przeciążeniowe i zwarciowe, 

� przed asymetrią, 

� przed mocą zwrotną, 

� technologiczne.  

Zabezpieczenia są realizowane niezależnie dla pracy równoległej z siecią oraz dla pracy 

wyspowej. 

e) Pozostałe wymagania układu kogeneracji. 

 
• Planowana jednostka kogeneracyjna powinna spełnia ć wymagania prawne 

i techniczne, w celu uzyskania mo żliwo ści otrzymywania świadectw pochodzenia 

energii z odnawialnego źródła energii oraz  wysokosprawnej kogeneracji. Prz y 

wykonaniu projektu technologii instalacji kogenerac ji nale ży uwzgl ędni ć 

wymagania nast ępujących przepisów: 
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1. Ustawa o zmianie ustawy – Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – 

Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), 

2. Ustawa - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 

i Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, 

poz. 969). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 

z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania 

danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314), 

• Oferowany agregat kogeneracyjny powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, 

• Oświadczenie producenta modułu kogeneracyjnego, że oferowana jednostka CHP, przy 

zawartości metanu w biogazie od 45% do 65%, będzie pracowała z mocą elektryczną 

ciągłą  określoną w karcie katalogowej producenta i sprawnością elektryczną nie niższą 

niż 38,0% 

• Oferowana jednostka prądotwórcza musi zostać w całości wykonana wraz z kompletnym 

oprzyrządowaniem (tj. silnik, prądnica, szafa sterowania oraz synchronizacji fabryce 

siecią ZE, linia gazowa, układ wymienników ciepła na spalinach, tłumik itd.) w fabryce 

producenta, który samodzielnie projektuje oraz produkuje silniki pracujące na paliwie 

gazowym. Zamawiający nie dopuszcza, aby oferowana jednostka prądotwórcza został 

wykonany u producenta jednostek prądotwórczych, który samodzielnie nie zajmuje się 

konstruowaniem, wytwarzaniem silników przeznaczonych do pracy na biogazie,  

• Moduł kogeneracyjny, powinien spełnia ć wymagania stosownych norm, 

potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia n a rynek Polski dla urz ądzeń 

przeznaczonych do spalania biogazu, okre ślonych w przepisach okre ślających 

wymagania certyfikacji dla urz ądzeń energetycznych, 
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• Oświadczenie producenta silnika potwierdzające, że na silnik biogazowy dla 

oferowanego modułu kogeneracyjnego udziela  gwarancji na okres minimum 2 lata lub 

16 000 godzin pracy, 

• Oferowany moduł kogeneracyjny musi pochodzić od producenta, który w ostatnich  

2 latach wyprodukował, co najmniej 50 jednostek kogeneracyjnych z silnikami 

przeznaczonymi do pracy na biogazie1, 

• Producent agregatu kogeneracyjnego winien posiadać stanowisko do przeprowadzania 

testów modułów kogeneracyjnych, na których jest wykonywany test przed dostarczeniem 

modułu CHP w miejsce lokalizacji. Na stanowisku testowym winny być dokonane pomiar 

wszystkich parametrów pracy modułu CHP zadeklarowanych w karcie katalogowej 

modułu CHP. Nie dopuszcza się jednostek prądotwórczych, które nie będą posiadały 

wykonanych stosownych testów pracy przed dostarczeniem na miejsce montażu. 

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia wizyty podczas testów jednostki 

prądotwórczej u producenta (wizyta dwuosobowej delegacji zamawiającego – na koszt 

wykonawcy). 

Technologia źródła ciepła powinny być oparta na rozwiązaniach technicznych pozwalających 

na osiągnięcie wysokiej sprawności urządzeń oraz możliwie niskich kosztach eksploatacji 

użytkowanego obiektu. Ze względu na przewidywane potrzeby cieplne planuje się 

wykorzystanie kilku urządzeń wytwarzających ciepło. Urządzenia oraz planowane 

wykorzystanie przedstawiono w tabeli: 

 

                                                           
1 Spełnienie wymagania może być potwierdzone listą referencyjną zainstalowanych jednostek 

Lp. Urządzenie Moc  Planowane przeznaczenie 

 
1 

 
Jednostka 

kogeneracji - 
silnik gazowy 

(agregat 
prądowo 
cieplny) 

 

 
180 - 200 

kWe 

 

planowana 
moc 

cieplna 
~200 kWt 

 

 
Silnik gazowy będzie stanowił podstawowe źródło zasilania w ciepło 

dla instalacji technologicznych, c.w.u. oraz obiegów ogrzewania.  

Należy przewidzieć układ generatora elektrycznego agregatu jako 

współpracujący z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną.  

Technologia powinna zapewni ć prawidłow ą współprac ę 

urządzenia z pozostałymi elementami układu źródła ciepła oraz 

instalacjami.  

 
2 

 

 
Istniejąca 
kotłownia  

 
870 kWt 

 

 
Istniejąca kotłownia stanowić będzie źródło zasilania szczytowego 

oraz rezerwowego. 
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Ponadto, celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz zwiększenia żywotności instalacji 

należy uwzględnić poniższe wytyczne:  

� należy zapewnić możliwość dostosowania temperatury czynnika grzewczego c.o.  

w zależności od panującej temperatury zewnętrznej,  

� należy zapewnić możliwość programowanego obniżania temperatury w godzinach 

wieczorno nocnych oraz całodobowo w dni wolne od pracy,  

� przewody powinny być wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią 

trwałość instalacji. 

� zrównoważenie hydrauliczne instalacji poprzez stosowanie w niezbędnym zakresie 

zaworów regulacyjnych na pionach lub rozdzielaczach. 

2.1.7  Wymagania względem osób wykonujących zamówienie: 
 
Do realizacji robót budowlanych: 

 Kierownika Budowy w zakresie konstrukcji budowlanych (wykształcenie wyższe – 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, minimum 5 letnie 
doświadczenie zawodowe. 

 do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci i instalacji sanitarnych 
(wykształcenie techniczne – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie instalacji sanitarnych, gazowych bez ograniczeń, minimum 5 letnie 
doświadczenie zawodowe.  

 do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci i instalacji urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, 
brał udział w realizacji co najmniej dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu 
i charakterze (tj. brał udział w dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu 
przynajmniej dwóch jednostek kogeneracji, o łącznej mocy elektrycznej przypadającej 
na jednostkę kogeneracyjną nie mniejszej niż 180 kW)  

 
Do wykonania dokumentacji projektowej: 

 Projektant Inżynier 1: wykształcenie wyższe budowlane – uprawnienia do 
projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, minimum 3 letnie 
doświadczenie zawodowe. 

 Projektant Inżynier 2: wykształcenie wyższe techniczne – uprawnienia do 
projektowania sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie 
doświadczenie zawodowe. 

 Projektant Inżynier 3: wykształcenie wyższe techniczne – uprawnienia do 
projektowania sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w realizacji co najmniej 
dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. wykonania projektu, 
który uzyskał pozwolenie na budowę, uzgodnienie dokumentacji elektrycznej 
w właściwym Przedsiębiorstwie Energetycznym dla jednostki Kogeneracji o mocy 
elektrycznej minimum 180 kW)  
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2.2.  Pozostałe wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na etapie oferty przedstawi mu koncepcję 

proponowanego rozwiązania.  

Typy urządzeń dla wyposażenia jednostki kogeneracyjnej oraz pozostałych urządzeń, 

Oferent (przyszły Wykonawca) winien przedstawić w swojej ofercie.  

 

2.2.1. Założenia do projektowania 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 

w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową 

instalacji wraz z opisem wyposażenia i działania. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w dokumentacji projektowej. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o decyzje administracyjną zgodnie z Prawem 

Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

również: 

-     opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania 

robót,  

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych  

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i umowy. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

- plan organizacji budowy i technologii robót, 

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji). 
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Dokumentacja projektowa powinna by ć opracowana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma słu żyć. 

W związku z tym, i ż Zamawiaj ący będzie korzystał z pomocy funduszów zewn ętrznych 

(krajowych lub unijnych) wymaga si ę od Wykonawcy, aby dokumentacja techniczna 

zawierała wszystkie niezb ędne dane techniczne, rzeczowe wynikaj ące z wymaga ń 

funduszy okre ślonych na podstawie formularzy wniosków. 

2.2.2. Wymagania jako ściowe dotycz ące materiałów 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie  

i zgodnie z obowiązującymi normami.  

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą 

niż 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie  

w okresie nie krótszym niż 10 lat. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 

budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte 

z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez 

Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 

Dopuszcza si ę inne rozwi ązania techniczne, o takim samym lub wy ższym standardzie. 

Wprowadzenie zmian nale ży uzgodni ć z Inwestorem. 

2.2.3. Przedmiot technologia wykonania instalacji 

Instalacje źródła ciepła oraz instalacje wewnętrzne powinny być wykonane z elementów 

gotowych np. zbiorników, podgrzewaczy, pomp, armatury itp., z elementów 

prefabrykowanych takich jak rurarz stalowy, rurarz preizolowany, izolacje itp. oraz 

elementów wytwarzanych na budowie np. ławy fundamentowe, konstrukcje stalowe. 

Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać się poprzez lutowanie miękkie, 

twarde, połączenia spawane, skręcane gwintowe, alternatywnie kołnierzowe. 

2.2.4. Przedmiot wykonania robót budowlanych 

Roboty przygotowawcze: 

- wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy, 

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 
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- wytyczenie obiektu w terenie. 

W pomieszczeniach przeznaczonych dla jednostki kogeneracji należy wykonać posadzki z 

materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcje oraz gwarantujących ich 

antypoślizgowość. Wytrzymałość oraz ścieralność dostosować do ich intensywności ruchu 

i obciążeń. 

Roboty budowlano-montażowe: 

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku jednostki 
kogeneracyjnej 

- wykonanie koniecznych fundamentu pod urządzenia, 
- wykonanie konstrukcji stalowych, 
- montaż na fundamencie urządzeń, konstrukcji, 
- montaż zasobników, 
- montaż wymienników, 
- montaż zasobników buforowych wody grzejnej, 
- montaż pomp obiegowych, 
- montaż instalacji rurowych między źródłem ciepłą, wymiennikami a zasobnikami 
- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji, 
- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych, 
- izolacja termiczna instalacji, 
- napełnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie, 
- montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układów, 
- montaż czujników temperatury na urządzeniach, zbiornikach i rurociągu, 
- montaż instalacji do pomp, zaworów i czujników w pomieszczeniu jednostki 

kogeneracyjnej, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie regulacji hydraulicznej, 
- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 
 

Roboty towarzyszące: 

- zabezpieczenie liniowe placu budowy w postaci ogrodzenia lub otaśmowania miejsca 

robót. 

Do robót budowlanych zalicza się również takie czynności jak: 

- naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, 

- uprzątnięcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektów np. baraków 

socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych 

linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek 

energetycznych, 
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- wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych 

graniczących z obiektem uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót itp. 

 

2.2.5. Wykończenia. 

Każda z wymienionych robót wymaga precyzji z racji uszczegółowienia wskazanego 

projektem wykonawczym oraz z zaleceń materiałów, jakie będą stosowane w trakcie 

realizacji projektu. 

W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych należy zastosować okładziny 

ceramiczne. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budow lanych. 

Zamawiający będzie wymagał dobrej, jakości wykonania prac projektowych i robót, użycia 

materiałów spełniających wymagania trwałości większej niż przeciętna oraz organizacji robót 

nie zakłócającej w poważny sposób komunikacji. 

Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli proce su realizacji swojego 

zamówienia i podda kontroli:  rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz 

w projektach wykonawczych, zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie 

pozwolenia na budowę, jak i przed wydaniem projektów do produkcji budowlanej, materiały i 

gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z zawartymi w projekcie i specyfikacjach 

technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty 

budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów. 

Wykonawca poda w terminie składania oferty nazwy producentów zasadniczych materiałów, 

surowców, i urządzeń. 

Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do budowy muszą być zgodne z 

wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do 

obrotu tych towarów i urządzeń. 

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych (bezpiecznych – innych się nie przewiduje). 

Wykonawca będzie dokonywał na wysypisko komunalne lub inne uzgodnione składowisko. 

Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów będzie dokonywany na odległość nie większą niż 2 km, 

a miejsce jego odkładu zostanie wskazane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Stosowanie transportu drogowego musi być ograniczone do pojazdów nieprzekraczających 

nacisków na jedną oś 10 ton. Teren przeznaczony pod budowę ma zapewniony dojazd, co 

będzie pozwalało na dogodny transport urobku ziemnego, kruszyw i innych materiałów, jak i 
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dojazd sprzętu budowlanego. Wykonawca będzie zobowiązany zapisami w umowie o roboty 

do odpowiedzialności od następstw swojej działalności w zakresie: zabezpieczenia interesów 

osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z terenem robót. 

Zamawiaj ący przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania  

go w kontaktach  z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania 

zespołu inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. 

Wykonawca ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do 

kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika Budowy posiadającego wymagane przez Prawo 

budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostaną 

wyszczególnione w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w załączniku do 

tej umowy. Wykonawca będzie zobowiązany, aby w projektowaniu wziął udział kluczowy 

personel projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie. 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiaj ący przewiduje nast ępujące rodzaje 

odbiorów robót: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- Odbiór częściowy, 

- Odbiór końcowy z przejęciem robót, 

- Odbiór po okresie gwarancji – ostateczny. 

Zamawiający ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się podzielić            

na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych 

elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego 

zaawansowania. 

 
Przewiduje si ę nast ępujące elementy rozliczeniowe: 

Projekty budowlane wraz z wykonawczymi, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

Wymienione elementy rozliczeniowe winny znaleźć odzwierciedlenie w opracowanym przez 

Wykonawcę harmonogramie wykonania robót.  Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostaną 

ustalone w umowie.  

Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. Roboty tymczasowe są 

kosztem Wykonawcy tak jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. Do robót 

tymczasowych zalicza się roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do 

realizacji robót stałych, czyli robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według 
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umowy. Do robót tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokość, jaką będą mogły osiągnąć 

narastająco od początku wszystkie płatności przejściowe zostanie określona w umowie, 

chyba, że zostanie ustanowiony sposób płatności z zatrzymywaniem kwot z poszczególnych 

faktur do rozliczenia końcowego. Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym 

jednakże z zatrzymaniem określonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, że zostanie ona 

zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego. 

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy. 

Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt ruchu na czas 

budowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Należy uwzględnić właściwe 

rozwiązanie organizacji ruchu pojazdów bodowy i możliwości istniejących dróg w zakresie 

dopuszczalnych obciążeń na osie i promieni skrętów. W razie konieczności projekt będzie 

przewidywał modernizacje istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb 

pojazdów budowy. 

Organizacja budowy musi zapewnić bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie wszystkich 

oddziałów i działów Szpitala. 

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

2.3.2. Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, ale uznaje się, że uzgodnienia prawne            

i administracyjne, lokalizacja, współrzędne i rzędne punktów głównych i tras będą z racji 

projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.  

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących 

na terenie wykonywanych przez niego robót.  

2.3.3. Realizacja robót. 

Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy 

związanej z wykonaniem projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość 

robót. 
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Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie 

ruchu publicznego, zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu           

i uzgodni go z zarządcą dróg. Zgodnie z tym projektem w czasie robót przygotuje objazdy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia i oznakowania włącznie                         

z wymaganym oświetleniem.  

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę 

informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice 

ostrzegawcze o odpowiedniej treści. W miejscach wymagających zabezpieczeń takich 

środków jak obarierowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp.  

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 

Zamawiającego. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Ochrona przeciwpo żarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                   

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie 

uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie odpowiadał za 

naprawę lub odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru. 

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równowa żność norm. 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy 

przywołano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, 
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ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki 

zapewniają te pierwsze.  

Materiały. 

Materiały muszą być z asortymentu na bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i 

przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 

inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 

przedstawione. 

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 

zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Źródła uzyskania dostaw materiałów i urz ądzeń. 

Wykonawca poda w terminie składania oferty nazwy producentów zasadniczych materiałów, 

surowców i urządzeń, które zamierza zakupić dla wykonania zamówienia. Pochodzenie tych 

dostaw musi być zgodne z warunkami w SIWZ.  

Typy urządzeń dla wyposażenia pomieszczenia jednostki kogeneracyjnej oraz centralnej 

sterowni instalacji budynku inteligentnego oferent winien przedstawić w ofercie.                                                                         

Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor 

nadzoru zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami 

zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach 

wymaganych przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Transport. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 

zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
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jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 

inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 

Uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji oraz przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej.   

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 

a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. 

Jakość wykonania. 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i 

specyfikacją techniczną. 

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem 

mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie 

odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu 

dostarczonego dla wykonania zamówienia. 

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy 

żąda tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów 

lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

Znaleziska archeologiczne. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 

Konserwatora Zabytków.  Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia 

pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje 

do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 

Instalacje nadziemne i podziemne. 

Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez 

Projektanta na rysunkach.   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń 

potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne 
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o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Kontrola jako ści robót. 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 

poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 

będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie 

stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa, niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 

Znak Bezpieczeństwa  

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 

wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej 

Normie. 

 

3. Część informacyjna. 
 
 

3.1. Dane o zgodno ści zamierzenia z wymaganiami wynikaj ącymi z przepisów.  

- Zamierzenie jest zgodne z wieloletnim planem inwestycyjnym Starostwa. 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

- Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach. 

- Decyzja o warunkach przyłączenia urządzeń wytwórczych do sieci dystrybucyjnej. 
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3.2. Prawo Zamawiaj ącego do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane. 

Zamawiający oświadczył, że dysponuje terenem, na którym znajduje się przedmiotowy 

obiekt. 

 
3.3. Przepisy i normy zwi ązane z projektowaniem i robotami.  

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r. 

poz.2016 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 

2003r. Nr 80 poz. 717). 

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 

881). 

- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. nr 166 z 2002r. 

poz. 1360). 

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U.          

z 2002r. nr 147 poz. 1229). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania         

(Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 202 z 

2004r. poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i 

nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  (Dz. U. nr 164 poz. 1589). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 

401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. 

poz.953). 

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 

2002r. poz. 690 późn. zmianami). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania 

techniczne COBRI „Instal”. 

- „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal” 

- „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania 

techniczne COBRI „Instal”. 

- Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy 

zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu między innymi normy przywołane w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 109 z 2004r. poz. 1156).   

- Ustawa o zmianie ustawy – Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – 

Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), 
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- Ustawa - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i 

Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, 

poz. 969), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania 

danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314). 

 

UWAGA. Nale ży opiera ć się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm  

prawnych. 

 

3.4. Inne informacje przydatne do projektowania. 

• Plan sytuacyjny – załącznik nr 1, 

• Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego – załącznik nr 2, 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 3, 

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  - załącznik nr 42. 

Inne informacje i uwagi Zamawiającego: 

• Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i 

środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. Część środków na ten cel 

będzie pochodzić z funduszy krajowych lub unijnych. 

• Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień 

Publicznych.  

                                                           
2 UWAGA: podany w w/w warunkach typ urz ądzenia jest jedynie przykładowy, za ś jego 

wskazanie było konieczne do uzyskania w/w warunków,  typ urz ądzenia okre ślony w 
warunkach nie jest wi ążący  
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• Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 

szczególności wymagania:  

- Ustawy - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z 

poźn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,  

- Ustawy o zmianie ustawy – Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – 

Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy  

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), 

- Ustawy - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 

1123 i Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania 

danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 

energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969). 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 

sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania  

i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej  

i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314). 

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

• Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

Zamawiającego. 

• Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

• Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie zamawiającego dla personelu 

technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi instalacji, pomp ciepła oraz układu 

kogeneracji oraz przekaże pełną dokumentację powykonawczą zamawiającemu. 

• Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i 

wykończeniowy instalacji oraz jest zainteresowany najniższą ceną wykonawstwa, z 

warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalno-użytkowych. 

 

 


