
 

 

Gmina Kolbuszowa 

ul. Obrońców Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ III - SZCZEGÓŁOWY 

OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

 

Projekt pn. „Poprawa jakoś ci powietrza w gminie Kolbuśzowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego 

ogrzewania” realizowany jeśt w ramach działania 3.3 Poprawa jakoś ci powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja 

plano w niśkoemiśyjnych - wymiana z ro deł ciepła, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podśtawie Umowy numer  RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 

28.05.2019 r. 

 

 

PROJEKT: 

DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI 

POWIETRZA W GMINIE KOLBUSZOWA – MONTAŻ EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

GMINA KOLBUSZOWA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kolbuszowa 

marzec 2020 

 

  



2 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJI 

Spis treści 

1. Ogo lny Opiś Przedmiotu Zamo wienia 3 

2. Charakteryśtyka elemento w zamo wienia: 4 

I. Wymagania dla Wykonawcy 7 

1. Spotkania z mieśzkan cami 7 

2. Wizja lokalna, dokumentacja techniczna wykonawcza, dokumentacja projektowa  

budowlano-wykonawcza 7 

3. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa 9 

4. Przechowywanie i śkładowanie materiało w 9 

5. Wymagania odnoś nie wykonawśtwa 10 

II. Zakres prac montażowych i budowa instalacji 11 

1. Zadanie nr 1 Kotły gazowe 11 

2. Zadanie nr 2 Kotły na biomaśę 17 

III. Wymagania serwisowe i gwarancyjne 26 

1. Wymagania odnoś nie śerwiśowania 26 

 

 



3 
 

Opis Inwestycji 

1. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

Przedmiotem zamo wienia realizowanego na terenie gminy Kolbuśzowa jeśt wymiana w domach jednorodzinnych  

nieefektywnych kotło w na paliwo śtałe na kotły gazowe i kotły na biomaśę. 

 

Nazwa zamo wienia: Dośtawa i montaz  kotło w centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakoś ci 

powietrza w gminie Kolbuśzowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania”. 

 

Zamo wienie zośtało podzielone na dwie częś ci: 

Zadanie nr 1: „Dośtawa i montaz  kotło w gazowych”. 

Zadanie nr 2: „Dośtawa i montaz  kotło w na biomaśę”. 

 

Przedmiot zamo wienia jeśt realizowany w ramach projektu pn. „Poprawa jakoś ci powietrza w gminie Kolbuśzowa 

– montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania” wśpo łfinanśowanego ze ś rodko w UE w ramach działania 

3.3 Poprawa jakoś ci powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja plano w niśkoemiśyjnych - wymiana z ro deł ciepła, 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podśtawie Umowy 

numer  RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2019 r. 

 

 

KODY CPV:  

Zadanie nr 1: „Dośtawa i montaz  kotło w gazowych”. 

Gło wny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

Dodatkowe kody CPV: 

45331110-0 - Inśtalowanie kotło w; 

71320000-7 - Uśługi inz ynieryjne w zakreśie projektowania. 

 

Zadanie nr 2: „Dośtawa i montaz  kotło w na biomaśę”. 

Gło wny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

Dodatkowe kody CPV: 

45331110-0 - Inśtalowanie kotło w 

71320000-7 - Uśługi inz ynieryjne w zakreśie projektowania 

 

1.1 Zamówienie dla zadania nr 1 pn.: „Dostawa i montaż kotłów gazowych” obejmuje m.in.: 

a) wykonanie wizji lokalnej u mieśzkan co w i w przypadku koniecznoś ci rozbudowy/budowy śieci gazowej 

lub modernizacji pomieśzczenia kotłowni poinformowanie mieśzkan ca i Zamawiającego o koniecznoś ci 

wykonania prac przez mieśzkan ca w śwoim zakreśie – wraz z okreś leniem mieśzkan cowi terminu 

wykonania w/w prac wynikającego z Harmonogramu Rzeczowo Finanśowego.  

b) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej obejmującej m.in. włączenie do 

iśtniejącej inśtalacji gazowej w pomieśzczeniu gdzie zlokalizowany jeśt kocioł, bez koniecznoś ci 

uzyśkiwania pozwolenia na budowę – 121 śzt. 

c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej  obejmującej m.in. 

inśtalację gazową w pomieśzczeniu gdzie zlokalizowany jeśt kocioł, wraz z uzyśkaniem decyzji pozwolenia 

na budowę- jeś li po wizji lokalnej u mieśzkan ca zajdzie taka potrzeba – 1 śzt. 

d) demontaz  iśtniejącego z ro dła ciepła, 

e) przekazanie zdemontowanego z ro dła ciepła do recyklingu co zośtanie potwierdzone kartą przekazania 

odpadu, 

f) montaz  wkładu kominowego lub wykonanie przewodo w powietrzno-śpalinowego, 

g) wykonanie odpływu śkroplin  

h) montaz  nowego z ro dła ciepła, podłączenie go do iśtniejącej inśtalacji, uruchomienie i regulację, 

i) śerwiś zamontowanych urządzen . 

oraz inne wymienione w pkt II. 1 OPZ  
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1.2 Zamo wienie dla zadania nr 2 pn.: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę” obejmuje m.in.: 

a) wykonanie wizji lokalnej u mieśzkan co w i w przypadku koniecznoś ci modernizacji pomieśzczenia 

kotłowni poinformowanie mieśzkan ca i Zamawiającego o koniecznoś ci wykonania prac przez mieśzkan ca 

w śwoim zakreśie – wraz z okreś leniem mieśzkan cowi terminu wykonania ww. prac wynikającego  

z harmonogramu rzeczowo-finanśowego, 

b) demontaz  iśtniejącego z ro dła ciepła, 

c) montaz  wkładu kominowego – jeś li będzie to wynikało z wymogo w producenta, 

d) przekazanie zdemontowanego z ro dła ciepła do recyklingu co zośtanie potwierdzone kartą przekazania 

odpadu, 

e) montaz  nowego z ro dła ciepła, podłączenie go do iśtniejącej inśtalacji, uruchomienie i regulację, 

f) śerwiś zamontowanych urządzen . 

oraz inne wymienione w pkt II. 1 OPZ  

 

2. Charakterystyka elementów zamówienia: 

Wśzelkie zaśtośowane urządzenia i materiały powinny byc  fabrycznie nowe, pośiadac   deklaracje właś ciwoś ci 

uz ytkowych lub inne ro wnorzędne oraz byc  zgodne z normami, o kto rych mowa w art. 30 uśtawy Pzp. 

 

Dla zadania nr 1 Zamawiający wymaga takiego śamego producenta oferowanych kotło w w grupie STANDARD oraz 

takiego śamego producenta oferowanych kotło w w grupie PREMIUM. 

 

Dla zadania nr 2 Zamawiający wymaga takiego śamego producenta oferowanych kotło w w grupie STANDARD oraz 

takiego śamego producenta oferowanych kotło w w grupie PREMIUM. 

Zakreś Zamo wienia obejmuje:  

„Poprawa jakoś ci powietrza w Gminie Kolbuśzowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania”  

w ramach ośi priorytetowej III Czyśta energia, działania 3.3 Poprawa jakoś ci powietrza, poddziałania 3.3.1 

Realizacja plano w niśkoemiśyjnych - wymiana z ro deł ciepła 

Rodzaj instalacji 

Lp. 

Symbol 

inśtalacji /  

Moc kotła 

Rodzaj inśtalacji Liczba kotło w  

 Zadanie nr 1 - KOTŁY GAZOWE 121 

1. 
GKS 1 

24 kW 
KOCIOŁ STANDARD 1 - FUNKCYJNY DO WSPO ŁPRACY Z ZASOBNIKIEM CWU  

14 

2. 
GKS2 

32 kW 
1 

3. 
GKS3 

24 kW 
ZESTAW KOCIOŁ STANDARD 1 - FUNKCYJNY + ZASOBNIK STOJĄCY 120 -130 L 

49 

4. 
GKS4 

32 kW 
4 

5. 
GKK5 

24 kW 
KOCIOŁ STANDARD  2 - FUNKCYJNY  

9 

6. 
GKK6 

32 kW 
1 

7. 
GKP7 

15 kW 
KOCIOŁ PREMIUM 2 - FUNKCYJNY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM 45 - 60 L  

2 

8. 
GKP8 

20 kW 
11 
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9. 
GKP9 

28 kW 
3 

10. 
GKP10 

13 kW 

KOCIOŁ PREMIUM  STOJĄCY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM 120 -130 L 

0 

11. 
GKP11 

18 kW 
6 

12. 
GKP12 

25 kW 
16 

13. 
GKK13 

35 kW 
5 

Zadanie nr 1 - WKŁADY KOMINOWE, PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE  

Oprowadzenie śpalin z kotło w gazowych muśi śpełniac  wymogi zawarte w Obwieśzczeniu Miniśtra 

Infraśtruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w śprawie ogłośzenia jednolitego tekśtu Rozporządzenia Miniśtra 

Infraśtruktury w śprawie warunko w jakim powinny odpowiadac  budynki i ich uśytuowanie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1422). 

Przewody wykonane będą ze śtali kwaśoodpornej. S rednica i długoś c  przewodo w wynikac  będzie z wymogo w 

producenta kotła oraz opracowanej dokumentacji projektowej.  

Jako generalną zaśadę przyjmuje śię odprowadzanie śpalin i doprowadzanie powietrza śzachtem kominowym, 

tam gdzie nie ma innej moz liwoś ci dopuśzcza śię rozwiązanie z odprowadzaniem śpalin i doprowadzaniem 

powietrza przez ś cianę zewnętrzną /z zaśtrzez eniem śpełnienia wymogo w przepiśo w i wytycznych producenta 

kotła/, lub rozwiązanie z wyrzutem śpalin śzachtem kominowym i doprowadzeniem powietrza poprzez ś cianę 

zewnętrzną. 

Syśtem odprowadzania śpalin muśi byc  dobrany indywidulanie dla kaz dego budynku oraz typu kotła. 

W zakreś Wykonawcy nie wchodzi ewentualne rozwiercanie śzachtu kominowego.  

 

Komin do gazowego kotła kondenśacyjnego do montaz u w śzachcie kominowym do 8 m wyśokoś ci włącznie  

- 26 kpl 

Komin do gazowego kotła kondenśacyjnego do montaz u w śzachcie kominowym od 8 do 10 m włącznie - 59 kpl  

Komin do gazowego kotła kondenśacyjnego do montaz u w śzachcie kominowym od 10 m do 12 m włącznie  

-32 kpl 

Odprowadzenie śpalin z gazowego kotła kondenśacyjnego przez ś cianę do 2 mb- 4 kpl  

 

Zadanie nr 1 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

14. - DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYKONAWCZA 121 

15. - 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZA Z 

UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
1 

Zadanie nr 2 - KOTŁY NA BIOMASĘ 32 

16. 
KBS1 

15 kW 

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD 

7 

17. 
KBS2 

20 kW 
3 

18. 
KBS3 

25 kW 
1 

19. 
KBS4 

10 kW 
AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD – KOMPAKTOWY PIONOWY 0 
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20. 
KBS5 

15 kW 
3 

21. 
KBP6 

10 kW 

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET – PREMIUM  

1 

22. 
KBP7 

15 kW 
7 

23. 
KBP8 

20 kW 
4 

24. 
KBP9 

25 kW 
4 

25. 
KBP10 

10 kW 

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET – KONDENSACYJNY 

0 

26. 
KBP11 

20 kW 
0 

27. 
KBP12 

30 kW 
1 

28. 
KBP13 

15 kW 

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ ZRĘBKI DRZEWNE I TROCINY  

1 

29. 
KBP14 

25 kW 
0 

30. 
KBP15 

40 kW 
0 

ZASOBNIKI C.W.U. WSPÓŁPRACA Z KOTŁAMI NA BIOMASĘ 17 

31. ZCW1 
Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody uz ytkowej śkładający śię z: emaliowanego 

zaśobnika o pojemnoś c  minimum 150 litro w 
3 

32. ZCW2 
Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody uz ytkowej śkładający śię z: emaliowanego 

zaśobnika o pojemnoś c  minimum 200 litro w 
7 

33. ZCW3 
Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody uz ytkowej śkładający śię z: emaliowanego 

zaśobnika o pojemnoś c  minimum 300 litro w 
7 

  ZADANIE NR 2-WKŁADY KOMINOWE  

Oprowadzenie śpalin z kotło w muśi śpełniac  wymogi zawarte w Obwieśzczeniu Miniśtra Infraśtruktury z dnia 17 

lipca 2015 roku w śprawie ogłośzenia jednolitego tekśtu Rozporządzenia Miniśtra Infraśtruktury w śprawie 

warunko w jakim powinny odpowiadac  budynki i ich uśytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

Koniecznoś c  montaz u wkładu kominowego wynikac  będzie z wymogo w producenta kotła i przeprowadzonej 

weryfikacji śtanu iśtniejącego śzachtu śpalinowego.  

Przewody wykonane będą ze śtali z aroodpornej. S rednica i długoś c  przewodo w wynikac  będzie z wymogo w 

producenta kotła oraz opracowanej dokumentacji projektowej.  

Syśtem odprowadzania śpalin muśi byc  dobrany indywidulanie dla kaz dego budynku oraz typu kotła. 

W zakreś Wykonawcy nie wchodzi ewentualne rozwiercanie śzachtu kominowego.  

 

Komin do kotła do montaz u w śzachcie kominowym do 8 m wyśokoś ci włącznie - 0 kpl. 

Komin do kotła do montaz u w śzachcie kominowym 8m do 10 m wyśokoś ci włącznie - 0 kpl. 
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Komin do kotła do montaz u w śzachcie kominowym 10m do 12 m wyśokoś ci włącznie - 1 kpl. 

 

I. Wymagania dla Wykonawcy 

1. Spotkania z mieszkańcami 

W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jeśt do przeprowadzenia śpotkania  

z mieśzkan cami, celem prezentacji gło wnych urządzen  oraz zakreśu prac. Przedmiotowe śpotkanie powinno odbyc  

śię przed przyśtąpieniem do wizji lokalnych. 

Spotkanie odbędzie śię w miejścu wśkazanym przez Zamawiającego w terminie uśtalonym z Zamawiającym.  

2. Wizja lokalna, dokumentacja techniczna wykonawcza, dokumentacja projektowa budowlano-

wykonawcza  

2.1. Wykonawca przed przyśtąpieniem do montaz y zobowiązany jeśt do: 

1) przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie kaz dej nieruchomoś ci potwierdzonej podpiśanym 

protokołem uzgodnien ,  

2) opracowania dokumentacji technicznej wykonawczej /lub projektu budowlano-wykonawczego wraz z 

uzyśkaniem pozwolenia na budowę/  dla pośzczego lnych lokalizacji w oparciu o konkretne modele 

urządzen  zatwierdzone do realizacji.   

 

Zatwierdzenia materiało w i urządzen  jakie będzie śtośował wykonawca dokona Inz ynier Nadzoru na podśtawie 

wniośko w materiałowych (m.in. wniośki na kotły wraz z automatyką, przewody kominowe, zaśobniki, rury i 

kśztałtki, armatura zabezpieczająca, - zawierające karty katalogowe, deklaracje, certyfikaty, raporty, ateśty). 

złoz onych przez Wykonawcę, przed opracowaniem dokumentacji technicznej wykonawczej lub projektu 

budowlano-wykonawczego.  

 

Obowiązkiem wykonawcy jeśt by w przypadku koniecznoś ci rozbudowy/budowy śieci gazowej lub modernizacji 

pomieśzczenia kotłowni poinformowac  mieśzkan ca i Zamawiającego o koniecznoś ci wykonania prac przez 

mieśzkan ca w śwoim zakreśie.  

 

W przypadku braku moz liwoś ci wykonania inśtalacji z przyczyn technicznych lub braku wykonania zaleconych 

mieśzkan cowi podczaś wizji lokalnej prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jeśt poinformowac  

Zamawiającego o braku moz liwoś ci wykonania inśtalacji w danej lokalizacji. 

 

Prace powinny obejmowac  czynnoś ci niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamo wienia poprzez 

m.in.: 

● wykonanie wizji lokalnej, w tym pod kątem proponowanej mocy inśtalacji, dokonanie oceny weryfikacji śtanu 

iśtniejących inśtalacji i pomieśzczen  przeznaczonych na montaz  urządzen , uzgodnienie lokalizacji gło wnych 

urządzen  - na podśtawie wizji lokalnej – wraz z podpiśaniem protokołu uzgodnien  i wydaniem piśemnych 

zalecen  Uz ytkownikowi, 

● wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej śtan iśtniejących inśtalacji i pomieśzczen  

przeznaczonych na montaz  urządzen  (traśa wnieśienia dośtarczonego kotła, kocioł przeznaczony do 

demontaz u, miejśce pośadowienia nowego kotła, oraz inne niezbędne zdjęcia śtanu nieruchomoś ci czy 

inśtalacji, kto re Wykonawca uzna za niezbędne w celu dokumentacji ewentualnych przyśzłych rośzczen  

mieśzkan co w oraz wg uzgodnien  z Inz ynierem nadzoru).  Dokumentacja fotograficzna wymagana jeśt tylko 

w formie elektronicznej. 

● przedśtawienie i uzgodnienie z Zamawiającym i Inz ynierem Nadzoru warunko w wyjś ciowych do 

projektowania, kto re będą podśtawą dalśzych prac projektowych obejmujące m.in. rozwiązania projektowe 

wraz z dokumentami potwierdzającymi jakoś c  i parametry techniczne (karty katalogowe, ateśty, certyfikaty, 

ś wiadectwa, inśtrukcje i DTR, karty gwarancyjne urządzen ) przyjętych do uz ycia urządzen  i materiało w,  

a takz e okreś lenie racjonalnej lokalizacji urządzen  oraz przebiegu traśy przewodo w opracowanie 
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indywidualnych, dokumentacji technicznych wykonawczych lub projekto w budowlano-wykonawczych  

w języku polśkim, odrębnych dla kaz dej inśtalacji i ich uzgodnienie z inśpektorem nadzoru, 

● w przypadku koniecznoś ci budowy/przebudowy/rozbudowy inśtalacji gazowej, uzyśkanie w oparciu  

o uzgodniony przez Inz yniera Nadzoru projekt budowlano-wykonawczy decyzji adminiśtracyjnych /jeś li 

niezbędne/ wynikających z przepiśo w prawa oraz innych dokumento w wymaganych zgodnie  

z obowiązującymi przepiśami w tym: opinii, uzgodnien  geśtoro w śieci i jednośtek adminiśtracji (o ile będą 

potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowan  pomocniczych w niezbędnym zakreśie. 

● opracowanie informacji dotyczącej bezpieczen śtwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 

Dokumentacje techniczne wykonawcze nalez y wykonac  zgodnie z: 

● Wymaganiami Specyfikacji Iśtotnych Warunko w Zamo wienia, 

● wymaganiami zawartymi w uśtawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 

z po z n. zm.)  

 

Projekty budowlano-wykonawcze w przypadku wyśtąpienia koniecznoś ci wykonania prac polegających na 

budowie /przebudowie /rozbudowie inśtalacji gazowej, dla kto rych jeśt wymagane uzyśkanie pozwolenia na 

budowę nalez y wykonac  zgodnie z: 

● Wymaganiami Specyfikacji Iśtotnych Warunko w Zamo wienia, 

● opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w zakreśie niezbędnym do uzyśkania 

wśzyśtkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnien , opinii, pozwolen  z uwzględnieniem wymagan  

zawartych w uśtawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z po z n. zm.)  

oraz innych uzgodnien  niezbędnych dla uzyśkania pozwolenia na budowę 

 

Dokumentacje techniczne wykonawcze, a w przypadku koniecznoś ci budowy /przebudowy /rozbudowy inśtalacji 

gazowej projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie robo t budowlanych, dla kto rych jeśt wymagane 

uzyśkanie pozwolenia na budowę muśzą uwzględniac  wymagania okreś lone w rozporządzeniu Miniśtra 

Infraśtruktury z dnia 2 wrześ nia 2004 r. w śprawie śzczego łowego zakreśu i formy dokumentacji projektowej, 

śpecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz ytkowego  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z po z n. zm.).  

 

Dokumentacje techniczne wykonawcze, a w przypadku koniecznoś ci budowy /przebudowy /rozbudowy inśtalacji 

gazowej Projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie robo t budowlanych, dla kto rych jeśt wymagane 

uzyśkanie pozwolenia na budowę powinny zawierac  MINIMUM: 

1) częś c  opiśową, niezbędne obliczenia, 

2) rzuty, ryśunki i śchematy hydrauliczne,  

3) rozwiązanie odprowadzania śpalin i dośtarczania powietrza do kotła, 

4) wymagane prawem oś wiadczenia, 

5) opinię ośoby pośiadającej wymagane uprawnienia budowlane lub opinię kominiarśką dotyczącą komino w 

śpalinowych i wentylacyjnych – [kopię opinii/zaś wiadczenia/ protokołu kominiarśkiego dośtarcza 

mieśzkaniec przed wykonaniem dokumentacji wykonawczej], 

6) kopię protokołu uzgodnien  śpiśanych z mieśzkan cem, 

Dokumentacje techniczne wykonawcze, a w przypadku koniecznoś ci budowy /przebudowy /rozbudowy inśtalacji 

gazowej projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie robo t budowlanych, dla kto rych jeśt wymagane 

uzyśkanie pozwolenia na budowę powinny byc  wykonane przez ośoby pośiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania 

w odpowiednich śpecjalnoś ciach, o kto rych jeśt mowa w Rozdziale 2 art. 14 uśt. 1 pkt. 4 i 5 uśtawy z dnia lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z po z n. zm.).  Wykonawca jeśt zobowiązany 

zapewnic  nadzo r autorśki.  

 

Wymagania w zakreśie wykonania i odbioru dokumentacji wykonawczej: 

1) Obowiązek uzyśkania wśzelkich materiało w potrzebnych do projektowania w tym: właś ciwych opinii, 

uzgodnien , decyzji adminiśtracyjnych, dodatkowych analiz i opracowan  pomocniczych w niezbędnym 
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zakreśie (wraz z ewentualnymi kośztami ich uzyśkania, lez y po śtronie Wykonawcy. [kopię 

opinii/zaś wiadczenia/protokołu kominiarśkiego dośtarcza mieśzkaniec przed wykonaniem 

dokumentacji wykonawczej]. 

2) Wykonawca złoz y oś wiadczenie, z e dokumentacja jeśt wykonana zgodnie z umową, zaśadami 

wśpo łcześnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepiśami, normami,  w śtanie kompletnym ze 

względu na cel, kto remu ma śłuz yc . 

3) Wykonawca złoz y oś wiadczenie, z e zapewnia w kwocie wynagrodzenia wśkazanego  

w umowie nadzo r autorśki przez cały okreś realizacji przedmiotu umowy.  

4) Wśzelkie wady i uśterki dokumentacji wykonawczej, kto rych iśtnienie zośtało ujawnione dopiero  

w trakcie realizacji robo t budowlanych, Wykonawca ma obowiązek uśunąc  na śwo j kośzt w ramach 

wynagrodzenia okreś lonego w umowie. 

 

Wykonawca dośtarczy Zamawiającemu (na potrzeby nadzoru i realizacji inweśtycji)   

− w pośtaci papierowej - w iloś ci 2 egz. , 

− w pośtaci elektronicznej (płyta CD – śkan dokumentacji papierowej + wymagane zdjęcia), kto rą nalez y 

dośtarczyc  w 2 egz. 

 

3. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa 

Wykonawca opracuje odrębnie dla kaz dej inśtalacji dokumentację powykonawczą, kto ra powinna zawierac  m.in.: 

1) Dokumentację techniczną wykonawczą, a w przypadku koniecznoś ci budowy /przebudowy /rozbudowy 

inśtalacji gazowej projekt budowlano-wykonawczy z nanieśionymi zmianami w trakcie realizacji –jeś li 

wyśtąpiły, 

2) inśtrukcję uz ytkowania wykonanej inśtalacji, protoko ł przekazania uz ytkownikowi inśtrukcji; 

3) wymagane prawem oś wiadczenia uzgodnione z inśpektorem nadzoru, w tym takz e oś wiadczenia 

uz ytkowniko w o nie wnośzeniu zaśtrzez en  do wykonanego zakreśu prac, 

4) protoko ł z prześzkolenia odbiorcy ośtatecznego (uz ytkownika) w zakreśie uz ytkowania inśtalacji oraz 

warunko w gwarancyjnych- podpiśany przez Uz ytkownika i Wykonawcę, 

5) DTR, karty katalogowe oraz certyfikaty dopuśzczenia do uz ytku zaśtośowanych komponento w- w formie 

uzgodnionej z Inz ynierem Nadzoru, 

6) numery telefono w i adreśy e - mail, pod kto re nalez y zgłaśzac  wady oraz uzyśkac  konśultacje,   

7) komplet kart gwarancyjnych, badan , pro b, kartę regulacji, 

8) protoko ł pierwśzego uruchomienia inśtalacji, 

9) oś wiadczenie uprawnionego kierownika robo t o zgodnoś ci wykonania Robo t z Dokumentacją techniczną 

wykonawczą oraz obowiązującym przepiśami i normami, 

10) Zaś wiadczenie kominiarza lub inny dokument podpiśany przez ośobę pośiadającej niezbędne 

uprawnienia budowlane potwierdzające prawidłowoś c  montaz u i działania wykonanych przewodo w 

powietrzno-śpalinowych. Kośzt ponośi Wykonawca.  

11) Kartę przekazania odpado w, 

12) Dokumentację fotograficzną obrazującą śtan inśtalacji i pomieśzczen  po zamontowaniu urządzeń (trasa 

wniesienia dostarczonego kotła, trasa wyniesienia kotła z demontażu, miejsce posadowienia nowego kotła, 

miejsca przekuć i przejść pomiędzy kondygnacjami, miejsca wpięć do istniejącej instalacji oraz inne 

niezbędne zdjęcia stanu nieruchomości czy instalacji, które Wykonawca uzna za niezbędne w celu 

dokumentacji ewentualnych przyszłych roszczeń mieszkańców oraz wg uzgodnień z inspektorem nadzoru). 

Dokumentacja fotograficzna wymagana jeśt tylko w formie elektronicznej (płyta CD lub inny noś nik 

cyfrowy) 

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni na śwo j kośzt, aby tymczaśowo śkładowane materiały, do czaśu gdy będą one potrzebne do 

robo t, były zabezpieczone przed zanieczyśzczeniem, zachowały śwoją jakoś c  i właś ciwoś c  do robo t oraz były 

dośtępne do kontroli przez Inśpektora Nadzoru. 
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5. Wymagania odnośnie wykonawstwa  

1) Wykonawca jeśt odpowiedzialny za prowadzenie robo t zgodnie z umową oraz za jakoś c  zaśtośowanych 

materiało w i wykonywanych robo t, za ich zgodnoś c  z zatwierdzoną dokumentacją. Decyzje Inz yniera 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiało w i elemento w robo t będą oparte na wymaganiach 

śformułowanych w SIWZ/OPZ,  dokumentacji wykonawczej, a takz e w normach. Polecenia Inz yniera 

Nadzoru będą wykonywane nie po z niej, niz  w czaśie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groz bą zatrzymania robo t. Skutki finanśowe z tego tytułu ponośi Wykonawca. 

2) Roboty muśzą byc  przeprowadzone w śpośo b rzetelny, fachowy przez właś ciwie wykwalifikowanych 

robotniko w, a takz e w pełnej zgodnoś ci z dokumentacją. Urządzenia, materiały i inne artykuły uz yte w 

robotach objętych niniejśzym zamo wieniem muśzą byc  fabrycznie nowe.  

3) Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu pełną informację dotyczącą materiało w lub wypośaz enia, kto re 

chce wykorzyśtac  w proceśie realizacji robo t, w formie wniośko w materiałowych (m.in. wniośki na kotły 

wraz z automatyką, przewody kominowe, zaśobniki, rury i kśztałtki, armatura zabezpieczająca, - 

zawierające karty katalogowe, deklaracje, certyfikaty, raporty, ateśty) w terminie do 7 dni od podpiśania 

Umowy, 

4) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpiśania umowy, ale nie po z niej niz  przed 

przyśtąpieniem do pierwśzego montaz u przedśtawia mieśięczny harmonogram rzeczowo-finanśowy. 

Harmonogram muśi uzyśkac  piśemną akceptację Zamawiającego, Brak akceptacji HRF powoduje brak 

moz liwoś ci rozpoczęcia montaz y z winy Wykonawcy. 

5) Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od dnia podpiśania umowy uzgodni z Zamawiającym wzory 

dokumento w śtanowiących dokumentację techniczną wykonawczą oraz wzory dokumentacji odbiorowej, 

6) Wykonawca do 20 dni przed planowaną dośtawą uśtali w konkretnych lokalizacjach u Uz ytkownika  

zakreś prac przygotowawczych, kto re lez ą po śtronie Uz ytkownika w formie piśemnej 

7) Wykonawca uśtali terminy dośtawy i montaz u z Uz ytkownikiem Obiektu w terminie 5 dni przed 

planowanymi robotami 

8) wykonania inśtalacji zamo wienia w ramach jednego Obiektu w czaśie nie dłuz śzym niz  3 dni robocze 

naśtępujące po śobie; 

9) zorganizowania właśnym kośztem i śtaraniem oraz na właśną odpowiedzialnoś c  koniecznego do 

wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i śocjalnego dla ośo b wykonujących 

bezpoś rednio prace związane z realizacją niniejśzej umowy; 

10) nalez ytego wykonania przedmiotu umowy, przy uz yciu właśnych materiało w, zgodnie z umową, zaśadami 

wiedzy technicznej, prześtrzeganiem zaśad BHP i przepiśami prawa; 

11) zatrudnienia lub zapewnienia wyśtarczającej liczby certyfikowanych inśtalatoro w i pracowniko w  

z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dośtawy  

i montaz u; 

12) pośtępowania z odpadami powśtałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapiśami uśtawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z po z n. zm.) i uśtawy  

z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ś rodowiśka (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z po z n. zm.); 

13) zapewnienia, z e materiały uz yte do realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 1, śą nowe i odpowiadają 

co do jakoś ci wymogom wyrobo w dopuśzczonych do obrotu i śtośowania w budownictwie okreś lonym  

w art. 10 uśtawy Prawo budowlane i wymaganiom śpecyfikacji iśtotnych warunko w zamo wienia. 

Wśzyśtkie urządzenia, armatura i ośprzęt w danym rodzaju muśzą pochodzic  od jednego producenta; 

14) okazania na kaz de z ądanie Zamawiającego w śtośunku do wśkazanych materiało w:  

a) certyfikatu na znak bezpieczen śtwa,  

b) deklaracji zgodnoś ci, 

c) ateśto w lub aprobat technicznych,  

d) inśtrukcji uz ytkowania. 

15) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiało w wymaganych do 

zbadania na z ądanie Zamawiającego jakoś ci prac wykonanych z materiało w Wykonawcy na terenie prac, 

a takz e do śprawdzenia cięz aru i iloś ci zuz ytych materiało w;  

16) realizacji inśtrukcji i polecen  wydawanych przez Inz yniera Nadzoru,  

17) informowania o terminach pro b i odbioro w częś ciowych,  
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18) informowania Zamawiającego o koniecznoś ci wykonania prac dodatkowych i zamiennych w terminie  

5 dni od daty śtwierdzenia koniecznoś ci ich wykonania,  

19) naprawienia i doprowadzenia do śtanu poprzedniego miejśca realizacji montaz u bądz  urządzen   

w wypadku zniśzczenia lub uśzkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejśzej umowy,  

20) natychmiaśtowego uśunięcia wśzelkich śzko d i awarii śpowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji prac montaz owych i inśtalacyjnych,  

21) śkompletowania i przedśtawienia Zamawiającemu dokumento w pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w śzczego lnoś ci:  

a) protokoło w badan  i śprawdzen ,  

b) protokoło w odbioro w technicznych, 

22) ucześtniczenia w czynnoś ciach odbioru, uśunięcia śtwierdzonych uśterek lub wad, 

23) zgłośzenia w formie piśemnej gotowoś ci do odbioru ośtatecznego,  

24) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finanśowego na kaz de wezwanie Zamawiającego,  

z uwzględnieniem zalez noś ci od faktycznego pośtępu prac, w terminie do 2 dni roboczych, 

25) dokonania rozruchu technologicznego Inśtalacji w kaz dej lokalizacji, co będzie potwierdzone  

w śtośownym protokole odbioru.  

26) Wykonawca oś wiadcza, z e do wykonania elemento w zamo wienia nie będzie uz ywał z adnych materiało w 

zakazanych przepiśami śzczego łowymi. 

27) Przed przyśtąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy śpoczywa obowiązek uzyśkania 

informacji od Uz ytkownika Obiektu w danej lokalizacji o przebiegu uzbrojenia i innych inśtalacji w tej 

lokalizacji. Wśzelkie śzkody powśtałe w związku z uśzkodzeniem innych inśtalacji przy montaz u 

przedmiotu niniejśzej umowy obciąz ają Wykonawcę w pełnej wyśokoś ci.  

28) Z uwagi na fakt, iz  realizacja Inśtalacji odbywac  śię będzie na nieruchomoś ciach ośo b trzecich, kto re  

w zawartych umowach z Zamawiającym zezwoliły na ich wykonanie, Wykonawca dochowa w tym zakreśie 

nalez ytej śtarannoś ci.  

29) Wykonawca ponośi pełną odpowiedzialnoś c  cywilną wobec ośo b trzecich za wśzelkie śzkody oraz 

naśtępśtwa nieśzczęś liwych wypadko w powśtałe w wyniku działan  lub zaniechan  przy realizacji 

przedmiotu umowy, w tym ro wniez  na śąśiednich nieruchomoś ciach, w śzczego lnoś ci za ewentualne 

śkutki nieśzczęś liwych wypadko w zaiśtniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

 

II. Zakres prac montażowych i budowa instalacji 

1. Zadanie nr 1 Kotły gazowe  

Zakreś prac i budowa inśtalacji obejmuje m.in.: 

1) Przed demontaz em iśtniejącego kotła nalez y zamontowac  na iśtniejącej inśtalacji gazowej nowy zawo r  

oraz filtr śiatkowy /w pomieśzczeniu lokalizacji kotła/ i wykonac  pro bę śzczelnoś ci inśtalacji gazowej. 

Wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku pro by śzczelnoś ci moz na przyśtąpic  do demontaz u 

iśtniejącego kotła i montaz u kotła gazowego. 

2) dośtawa elemento w śkładowych inśtalacji z kotłem gazowym, montaz  kotła;  

3) zabezpieczenie włączenia kotła do iśtniejącej inśtalacji elektrycznej poprzez gniazdo z zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym/ dośtawa gniazda po śtronie wykonawcy/. 

4) opro z nienie i napełnienie inśtalacji c.o. i c.w.u. 

5) płukanie inśtalacji c.o. i c.w.u. 

6) demontaz  iśtniejącego kotła /wraz z czopuchem/, demontaz em kolidującym odcinko w inśtalacji, 

przekazanie zdemontowanego z ro dła ciepła do recyklingu co zośtanie potwierdzone kartą przekazania 

odpadu, 

7) montaz  naczynia wzbiorczego układu c.o. /jeś li pojemnoś c  naczynia montowanego w kotle będzie 

niewyśtarczająca dla iśtniejącego zładu/ 

8) wykonanie układu napełniania inśtalacji c.o. 

9) montaz  zaworu odpowietrzającego na inśtalacji ładującej zaśobnik cwu. 

10) Zabezpieczenie zaśobnika cwu zgodnie z obowiązującymi przepiśami – jeś li zbiornik dośtarczany jeśt  

w ramach Umowy, dla zbiorniko w iśtniejących zabezpieczenie po śtronie mieśzkan ca 
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11) montaz  odpowiedniego wkładu powietrznego, śpalinowego (bez ewentualnego rozwiercania 

iśtniejącego komina). Z uwagi na montaz  kotło w w iśtniejących budynkach zaleca śię dośtośowanie 

kotło w i śyśtemu odprowadzania śpalin do iśtniejących w budynkach ś rednic komino w. Zamawiający 

zwraca uwagę na wymogi producento w kotło w związane z zapewnieniem właś ciwego ciągu 

kominowego; 

12) uśzczelnienie, zabezpieczenie wykonanego przejś cia przewodu śpalinowo-powietrznego oraz 

zamurowanie otworu po zdemontowanym przewodzie dymowym   

13) wykonanie połączen  hydraulicznych z inśtalacją c.o.; cwu, zimną wodą, kanalizacyjną- w zalez noś ci od 

typu kotła 

14) uruchomienie śterowania kotła wraz z montaz em czujnika pogodowego i regulatora bezprzewodowego 

wewnątrz pomieśzczen  

15) wykonanie izolacji termicznych montowanych rur 

16) wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montaz owe, przejś cia inśtalacyjne przez 

przegrody budowlane),  

17) wykon czenie do śtanu śurowego /bez malowania i układania płytek/ przejś c  inśtalacji i miejśc gdzie 

prowadzono prace;  

18) śprawdzenie śzczelnoś ci układu i uruchomienia inśtalacji;  

19) pozośtałe czynnoś ci wynikające obowiązujących przepiśo w i norm;  

 

Zestawienie III.1. Kotły grupa standard  

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość urządzeń  

[szt] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

GKS1 Kocioł 1-funkcyjny do wśpo łpracy z 

zaśobnikiem CWU  

24 14 336 

GKS2 32 1 32 

Minimum śterowanie pogodowe + kompletny ośprzęt niezbędny do prawidłowego montaz u  kotła  w inśtalacji CO  

i CWU, minimum  jeden obieg grzewczy CO i jeden obieg grzewczy CWU, śterowanie pogodowe,  

Gazowy jednofunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako z ro dło ciepła dla centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody uz ytkowej. Kocioł w projekcie dedykowany dla budynko w w kto rych zamontowane 

wcześ niej zaśobniki ciepłej wody uz ytkowej z węz ownicą nadają śię do dalśzej ekśploatacji. Kotły wiśzące 

przyśtośowane do śpalania gazu ziemnego GZ 50 (z moz liwoś cią przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wypośaz enie 

i funkcje kotła: 

 wymiennik ciepła ze śtali nierdzewnej, lub ro wnowaz nie aluminiowo-krzemowo-magnezowy 

 palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej  

 regulator pogodowy 

 armatura zabezpieczająca naczynie przeponowe min. 7 litro w 

 elektroniczna wyśokoefektywna pompa obiegowa klaśy energetycznej A 

 czujnik temperatury wody do wśpo łpracy z  podgrzewaczem ciepłej wody uz ytkowej 

 zawo r do napełniania inśtalacji 

 hydrauliczny ośprzęt odcinający z zaworami odcinającymi 

 moz liwoś c  śterowania jednym obiegiem grzewczym c.o. i jednym obiegiem cwu. 

 śerwiśowanie urządzenia z przodu kotła bez koniecznoś ci demontowania np. śzafek  kuchennych 

 wymaga śię aby śterownik kotła pośiadał funkcję ochrony przed mrozem 

 element przyłączeniowy kotła po śtronie odprowadzania śpalin 

 zawo r gazowy 

 panel kontrolny z wyś wietlaczem  

 ześtaw odpływowy do kondenśatu 

 klaśa śprawnoś ci śezonowej minimum A 

 śprawnoś c  znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP 

 dopuśzczalne ciś nienie robocze max. 3 bar 
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 poziom mocy akuśtycznej do 50 dB 

 nominalna moc kotła podawana dla temperatur  Tv/ Tr = 50/300C 

 przewo d śpalinowy makśymalnie Dn = 80 mm 

 przyłącze powietrza dolotowego max Dn =125 mm 

 dopuśzczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW 

 czujnik temperatury zewnętrznej do pracy w śyśtemie śterowania pogodowego 

 termośtat pokojowy z zegarem śterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym.  

 Stopien  ochrony kotła minimum IPX 4 

 

Kotły standard mają mieć możliwość rozbudowy o następujące urządzenia: 

 regulator dla dodatkowych obiego w grzewczych z mieśzaczem 

 moduł zdalnego śterowania przez komputer i urządzenia mobilne 

 

Wymagane minimalne okresy gwarancji dla kotłów standard: 

 na kocioł minimum 5 lat 

 na wymiennik minimum 5 lat 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość 

urządzeń  

[szt.] 

Łączna moc urządzeń [kW] 

GKS3 Ześtaw kocioł 1-funkcyjny + 

zaśobnik śtojący 120-130 L 

24 49 1176 

GKS4 32 2 64 

Minimum śterowanie pogodowe + kompletny ośprzęt niezbędny do prawidłowego montaz u  kotła  w inśtalacji CO  

i CWU, minimum  jeden obieg grzewczy CO i jeden obieg grzewczy CWU, śterowanie pogodowe,  

Gazowy jednofunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako z ro dło ciepła dla centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody uz ytkowej. Kocioł w projekcie dedykowany dla budynko w w kto rych brak jeśt zaśobnika 

cwu i jeśt moz liwoś c  jego zamontowania. Kotły wiśzące przyśtośowane do śpalania gazu ziemnego GZ 50  

(z moz liwoś cią przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wypośaz enie i funkcje kotła: 

 wymiennik ciepła ze śtali nierdzewnej, lub ro wnowaz nie aluminiowo-krzemowo-magnezowy 

 palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej  

 regulator pogodowy 

 armatura zabezpieczająca naczynie przeponowe min. 7 litro w 

 elektroniczna wyśokoefektywna pompa obiegowa klaśy energetycznej A 

 czujnik temperatury wody do wśpo łpracy z  podgrzewaczem ciepłej wody uz ytkowej 

 zawo r do napełniania inśtalacji 

 hydrauliczny ośprzęt odcinający z zaworami odcinającymi 

 moz liwoś c  śterowania jednym obiegiem grzewczym c.o. i jednym obiegiem cwu. 

 śerwiśowanie urządzenia z przodu kotła bez koniecznoś ci demontowania np. śzafek  kuchennych 

 wymaga śię aby śterownik kotła pośiadał funkcję ochrony przed mrozem 

 element przyłączeniowy kotła po śtronie odprowadzania śpalin 

 zawo r gazowy 

 panel kontrolny z wyś wietlaczem  

 ześtaw odpływowy do kondenśatu 

 klaśa śprawnoś ci śezonowej minimum A 

 śprawnoś c  znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP 

 dopuśzczalne ciś nienie robocze max. 3 bar 

 poziom mocy akuśtycznej do 50 dB 

 nominalna moc kotła podawana dla temperatur  Tv/ Tr = 50/300C 

 przewo d śpalinowy makśymalnie Dn = 80 mm 

 przyłącze powietrza dolotowego max Dn =125 mm 

 dopuśzczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW 
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 czujnik temperatury zewnętrznej do pracy w śyśtemie śterowania pogodowego 

 termośtat pokojowy z zegarem śterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym.  

 Stopien  ochrony kotła minimum IPX 4 

 

Kotły standard mają mieć możliwość rozbudowy o następujące urządzenia: 

 regulator dla dodatkowych obiego w grzewczych z mieśzaczem 

 moduł zdalnego śterowania przez komputer i urządzenia mobilne 

 

Wymagane minimalne okresy gwarancji dla kotłów standard: 

 na kocioł minimum 5 lat 

 na wymiennik minimum 5lat 

 na zaśobnik minimum 5 lat 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość urządzeń  

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

GKK5 
Kocioł 2-funkcyjny 

24 8 192 

GKK6 32 1 32 

Minimum śterowanie pogodowe + kompletny ośprzęt niezbędny do prawidłowego montaz u  kotła  w inśtalacji CO  

i CWU, minimum  jeden obieg grzewczy CO i jeden obieg grzewczy CWU, śterowanie pogodowe,  

Gazowy dwufunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako z ro dło ciepła dla centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody uz ytkowej. Kocioł w projekcie dedykowany dla budynko w w kto rych brak jeśt zaśobnika 

cwu i nie ma moz liwoś c  jego zamontowania. Kotły wiśzące przyśtośowane do śpalania gazu ziemnego GZ 50  

(z moz liwoś cią przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wypośaz enie i funkcje kotła: 

 wymiennik ciepła ze śtali nierdzewnej, lub ro wnowaz nie aluminiowo-krzemowo-magnezowy 

 palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej  

 regulator pogodowy 

 armatura zabezpieczająca naczynie przeponowe min. 7 litro w 

 elektroniczna wyśokoefektywna pompa obiegowa klaśy energetycznej A 

 zawo r do napełniania inśtalacji 

 hydrauliczny ośprzęt odcinający z zaworami odcinającymi 

 moz liwoś c  śterowania jednym obiegiem grzewczym c.o. i jednym obiegiem cwu. 

 śerwiśowanie urządzenia z przodu kotła bez koniecznoś ci demontowania np. śzafek  kuchennych 

 wymaga śię aby śterownik kotła pośiadał funkcję ochrony przed mrozem 

 element przyłączeniowy kotła po śtronie odprowadzania śpalin 

 zawo r gazowy 

 panel kontrolny z wyś wietlaczem  

 ześtaw odpływowy do kondenśatu 

 klaśa śprawnoś ci śezonowej minimum A 

 śprawnoś c  znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP 

 dopuśzczalne ciś nienie robocze max. 3 bar 

 poziom mocy akuśtycznej  zgodnie z normą EN ISO 15036-1 przy nominalnej mocy do 52 dB 

 nominalna moc kotła podawana dla temperatur  Tv/ Tr = 50/300C 

 przewo d śpalinowy makśymalnie Dn = 80 mm 

 przyłącze powietrza dolotowego max Dn =125 mm 

 dopuśzczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW 

 czujnik temperatury zewnętrznej do pracy w śyśtemie śterowania pogodowego 

 termośtat pokojowy z zegarem śterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym.  

 Stopien  ochrony kotła minimum IPX 4 

 

Kotły standard mają mieć możliwość rozbudowy o następujące urządzenia: 

 regulator dla dodatkowych obiego w grzewczych z mieśzaczem 
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 moduł zdalnego śterowania przez komputer i urządzenia mobilne 

 

Wymagane minimalne okresy gwarancji dla kotłów standard: 

 na kocioł minimum 5 lat 

 na wymiennik minimum 5 lat 

 

Zestawienie III.2. Kotły grupa premium  

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość 

urządzeń  

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

GKP7 
Kocioł 2-funkcyjny z 

wbudowanym zaśobnikiem 45-60 

L 

15 2 30 

GKP8 20 11 220 

GKP9 28 3 84 

Gazowy dwufunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako z ro dło ciepła dla centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody uz ytkowej. Kocioł w projekcie dedykowany dla budynko w w kto rych brak jeśt zaśobnika 

cwu i nie ma moz liwoś c  jego zamontowania. Kotły wiśzące przyśtośowane do śpalania gazu ziemnego GZ 50 (z 

moz liwoś cią przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wypośaz enie i funkcje kotła: 

 wymiennik ciepła ze śtali nierdzewnej, lub ro wnowaz nie aluminiowo-krzemowo-magnezowy 

 palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej  

 regulator pogodowy 

 armatura zabezpieczająca naczynie przeponowe min. 7 litro w 

 elektroniczna wyśokoefektywna pompa obiegowa klaśy energetycznej A 

 zawo r do napełniania inśtalacji 

 hydrauliczny ośprzęt odcinający z zaworami odcinającymi 

 moz liwoś c  śterowania jednym obiegiem grzewczym c.o. i jednym obiegiem cwu. 

 śerwiśowanie urządzenia z przodu kotła bez koniecznoś ci demontowania np. śzafek  kuchennych 

 wymaga śię aby śterownik kotła pośiadał funkcję ochrony przed mrozem 

 element przyłączeniowy kotła po śtronie odprowadzania śpalin 

 zawo r gazowy 

 panel kontrolny z wyś wietlaczem  

 ześtaw odpływowy do kondenśatu 

 klaśa śprawnoś ci śezonowej minimum A 

 śprawnoś c  znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP 

 dopuśzczalne ciś nienie robocze max. 3 bar 

 poziom mocy akuśtycznej  zgodnie z normą EN ISO 15036-1 przy nominalnej mocy do 52 dB 

 nominalna moc kotła podawana dla temperatur  Tv/ Tr = 50/300C 

 przewo d śpalinowy makśymalnie Dn = 80 mm 

 przyłącze powietrza dolotowego max Dn =125 mm 

 dopuśzczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW 

 czujnik temperatury zewnętrznej do pracy w śyśtemie śterowania pogodowego 

 termośtat pokojowy z zegarem śterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym.  

 Stopien  ochrony kotła minimum IPX 4 

 

Kotły standard mają mieć możliwość rozbudowy o następujące urządzenia: 

 regulator dla dodatkowych obiego w grzewczych z mieśzaczem 

 moduł zdalnego śterowania przez komputer i urządzenia mobilne 

 

Wymagane minimalne okresy gwarancji dla kotłów standard: 
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 na kocioł minimum 5 lat 

 na wymiennik minimum 5 lat 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość 

urządzeń 

[szt.] 

Łączna moc urządzeń [kW] 

GKP10 

Kocioł śtojący z wbudowanym 

zaśobnikiem 120-130 L 

13 0 0 

GKP11 18 6 108 

GKP12 25 16 400 

GKK13 35 5 175 

Makśymalne wypośaz enie ze śterowaniem przez Internet + ośprzęt niezbędny do prawidłowego montaz u kotła  

w inśtalacji CO i CWU, minimum jeden obieg grzewczy bez mieśzacza, dwa obiegi grzewcze z mieśzaczem, obieg 

grzewczy CWU, śterowanie pogodowe. 

Stojący kompaktowy kocioł kondenśacyjny z zaśobnikiem wbudowanym o pojemnoś ci minimum 120 litro w 

ładowany warśtwowo lub z węz ownicą. Kocioł z regulatorem pogodowym, modułem śterowania przez internet. 

Minimalne wypośaz enie i funkcje kotła: 

 wymiennik ciepła ze śtali nierdzewnej, lub ro wnowaz nie aluminiowo-krzemowo-magnezowy 

 palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej  

 regulator pogodowy 

 armatura zabezpieczająca naczynie przeponowe min. 7 litro w 

 elektroniczna wyśokoefektywna pompa obiegowa klaśy energetycznej A 

 zawo r do napełniania inśtalacji 

 hydrauliczny ośprzęt odcinający z zaworami odcinającymi 

 moz liwoś c  śterowania jednym obiegiem grzewczym c.o. i jednym obiegiem cwu. 

 śerwiśowanie urządzenia z przodu kotła bez koniecznoś ci demontowania np. śzafek  kuchennych 

 wymaga śię aby śterownik kotła pośiadał funkcję ochrony przed mrozem 

 element przyłączeniowy kotła po śtronie odprowadzania śpalin 

 zawo r gazowy 

 panel kontrolny z wyś wietlaczem  

 ześtaw odpływowy do kondenśatu 

 klaśa śprawnoś ci śezonowej minimum A 

 śprawnoś c  znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP 

 dopuśzczalne ciś nienie robocze max. 3 bar 

 poziom mocy akuśtycznej  zgodnie z normą EN ISO 15036-1 przy nominalnej mocy do 52 dB 

 nominalna moc kotła podawana dla temperatur  Tv/ Tr = 50/300C 

 przewo d śpalinowy makśymalnie Dn = 80 mm 

 przyłącze powietrza dolotowego max Dn =125 mm 

 dopuśzczalna tolerancja mocy nominalnej +3 kW 
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 czujnik temperatury zewnętrznej do pracy w śyśtemie śterowania pogodowego 

 termośtat pokojowy z zegarem śterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym.  

 Stopien  ochrony kotła minimum IPX 4 

 

Kotły standard mają mieć możliwość rozbudowy o następujące urządzenia: 

 regulator dla dodatkowych obiego w grzewczych z mieśzaczem 

 moduł zdalnego śterowania przez komputer i urządzenia mobilne 

 

Wymagane minimalne okresy gwarancji dla kotłów standard: 

 na kocioł minimum 5 lat 

 na wymiennik minimum 5lat 

 

Zaśtośowane gazowe kotły kondenśacyjne powinien byc  wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepiśami  

i normami oraz powinien miec  nadany znak CE gwarantujący bezpieczne działanie podczaś prawidłowego 

uz ytkowania. Kotły muśzą charakteryzowac  śię minimalnym poziomem efektywnoś ci energetycznej i normami 

emiśji zanieczyśzczen , kto re zośtały okreś lone w ś rodkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia  

21 paz dziernika 2009 r.  Parametry kotła muśzą byc  zgodne z wymogami dyrektywy 2012/27/WE. 

Źródło: Opis techniczny wniosku o dofinansowanie  

 

Zamówienie nie obejmuje:  

 Zapewnienia prawidłowej wentylacji w pomieśzczeniu kotłowni, 

 Zapewnienia prawidłowo uziemionego i podwo jnego gniazda elektrycznego, 

 Rozwiercenia komina śpalinowego jez eli prawidłowy montaz  wkładu kominowego będzie niemoz liwy  

z powodu zbyt małej ś rednicy przewodu śpalinowego, 

 Dodatkowego montaz u pomp na obiegach grzewczych ( modernizacja kotłowni), 

 Demontaz u naczynia wzbiorczego i zamknięcia układu otwartego c.o. wraz z montaz em zaworo w 

odpowietrzających na pionach c.o., 

 Innych przero bek inśtalacji centralnego ogrzewania czy ciepłej wody uz ytkowej poza kotłownią. 

 

2. Zadanie nr 2 Kotły na biomasę 

Zakreś prac i budowa inśtalacji obejmuje m.in.: 

1) dośtawa elemento w śkładowych inśtalacji z kotłem na biomaśę, montaz  kotła;  

2) zabezpieczenie włączenia kotła do iśtniejącej inśtalacji elektrycznej poprzez gniazdo z zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym/ dośtawa gniazda po śtronie wykonawcy/. 

3) opro z nienie i napełnienie inśtalacji c.o. i cwu 

4) płukanie inśtalacji c.o. i cwu 

5) demontaz  iśtniejącego kotła /wraz z czopuchem/ oraz wynieśieniem z pomieśzczenia/budynku oraz 

demontaz em kolidujących odcinko w inśtalacji  

6) weryfikacja poprawnoś ci zabezpieczenia iśtniejącej inśtalacji c.o., w przypadku jeś li iśtniejące 

zabezpieczenie układu otwartego lub zamkniętego nie jeśt wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepiśami – wykonanie tego zabezpieczenia nalez y do wykonawcy 

7) montaz  urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła np. węz ownicy śchładzającej lub zawo r 

śchładzający 

8) wykonanie układu napełniania inśtalacji c.o. jeś li będzie zmiana z śyśtemu otwartego na zamknięty 

9) montaz  zaworu odpowietrzającego na inśtalacji ładującej zaśobnik cwu. 

10) Zabezpieczenie zaśobnika cwu zgodnie z obowiązującymi przepiśami – jeś li zbiornik dośtarczany jeśt w 

ramach Umowy, dla zbiorniko w iśtniejących zabezpieczenie po śtronie mieśzkan ca 

11) montaz  odpowiedniego wkładu śpalinowego (bez ewentualnego rozwiercania iśtniejącego komina). Z 

uwagi na montaz  kotło w w iśtniejących budynkach zaleca śię dośtośowanie kotło w i śyśtemu 

odprowadzania śpalin do iśtniejących w budynkach ś rednic komino w. Zamawiający zwraca uwagę na 

wymogi producento w kotło w związane z zapewnieniem właś ciwego ciągu kominowego; 
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12) uśzczelnienie, zabezpieczenie wykonanego przejś cia przewodu śpalinowego oraz zamurowanie otworu 

po zdemontowanym przewodzie dymowym   

13) wykonanie połączen  hydraulicznych z inśtalacją c.o.; cwu, zimną wodą,  w zalez noś ci od typu kotła 

14) uruchomienie śterowania kotła wraz z montaz em czujnika pogodowego i regulatora bezprzewodowego 

wewnątrz pomieśzczen  

15) wykonanie izolacji termicznych montowanych rur 

16) wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montaz owe, przejś cia inśtalacyjne przez 

przegrody budowlane),  

17) wykon czenie do śtanu śurowego /bez malowania i układania płytek/ przejś c  inśtalacji i miejśc gdzie 

prowadzono prace;  

18) śprawdzenie śzczelnoś ci układu i uruchomienia inśtalacji;  

19) rozruch i regulacja kotła  

20) pozośtałe czynnoś ci wynikające obowiązujących przepiśo w i norm;  

 

Zestawienie III.2 

AUTOMATYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA OPALANE BIOMASĄ – GRUPA STANDARD 

 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. 

moc 

nominal

na 

kotła 

[kW] 

Ilość urządzeń  

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

KBS1 

Automatyczny kocioł na pellet 

15 7 105 

KBS2 20 3 60 

KBS3 25 1 25 

Prześtawny zaśobnik na pellet pojemnoś c  min. 250 litro w, śamoczyśzczący palnik, podajnik ś limakowy  

z motoreduktorem, układ ochrony temperatury powrotu, śterownik śterujący 1 obiegiem grzewczym bez 

mieśzacza, jednym obiegiem grzewczym z mieśzaczem, obiegiem grzewczym CWU 

 Certyfikaty: 5 klaśa, ECO DESIGN 

Zaśtośowany zośtanie śtalowy, tro jciągowy kocioł grzewczy wypośaz ony w palnik do automatycznego śpalania 

pelletu. 

Wymiennik kotła moz e byc  wykonany w technologii płomienio wkowej, płomienio wkowo – po łkowej lub 

po łkowej. Budowa wymiennika ma umoz liwiac  czyśzczenie wymiennika z przodu kotła. Gruboś c  blachy, z kto rej 

wykonany jeśt wymiennik w kotle, nie mniej niz  5 mm. 

Kocioł wypośaz ony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, pośiadający element do śamoczynnego 

zapłonu ( zapalarka) , fotoelement do kontroli śtanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Ponadto palnik 

jeśt wypośaz ony w śyśtem śkutecznego uśuwania śzlaki umoz liwiający śpalanie pelletu w klaśie A1, A2 i B. 

Kocioł będzie wypośaz ony w palnik wrzutkowy umoz liwiający pracę z płynną modulacją mocy w zakreśie 100% 

– 30% mocy nominalnej, zapalarkę ceramiczną umoz liwiającą automatyczne rozpalanie pelletu, fotoelement do 

kontroli śtanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Obowiązkowym wypośaz eniem palnika jeśt układ 

automatycznego mechanicznego oczyśzczania palnika śterowany ze śterownika kotła. 

Palnik montowany będzie w przednich drzwiczkach w dolnej częś ci kotła W celu zapewnienia lepśzej wymiany 

ciepła i zapewnienia ochrony komory śpalania kocioł wypośaz ony obowiązkowo w podłogę wodną w komorze 

śpalania. Palnik montowany będzie w drzwiczkach przednich kotła z uwagi na duz ą uniwerśalnoś c  uśtawienia 

zaśobnika na pellet oraz na lepśze wykorzyśtanie pojemnoś ci zaśobnika na pellet przy makśymalnej 

dopuśzczalnej wyśokoś ci zaśobnika na pellet. Montaz  palnika z przodu Kotla ułatwia ponadto czyśzczenie 

palnika i komory śpalania. Po otwarciu drzwiczek kotła mamy łatwy dośtęp do palnika i moz liwoś c  łatwego 

czyśzczenia komory śpalania. W uzaśadnionych przypadkach dopuśzcza śię montaz  palnika z boku kotła o ile 
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jego konśtrukcja przewiduje taką moz liwoś c . Nalez y przy tym pamiętac  z e taki montaz  nie moz e miec  wpływu 

na zmniejśzenie pojemnoś ci zaśobnika na pellet. 

W śtandardowej werśji śterownik powinien co najmniej śterowac  pompą centralnego ogrzewania, pompą 

ciepłej wody uz ytkowej, pracą palnika i układu podawania paliwa, pracą automatycznego zaworu mieśzającego, 

wśpo łpraca z regulatorem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym. Sterownik w werśji podśtawowej 

będzie pośiadał moz liwoś c  precyzyjnego śterowania pracą kotła w trybie automatycznego śpalania pelletu. 

Opcjonalnie jako rozśzerzenie funkcjonalnoś ci śterownika powinien on miec  moz liwoś c  rozbudowy o funkcję 

śterowania pogodowego, śterowanie zaworami mieśzającymi na obiegach grzewczych, wśpo łpracy z panelem 

zdalnego śterowania z termośtatem pokojowym, wśpo łpracy z buforem ciepła i pompą cyrkulacyjną ciepłej 

wody uz ytkowej, śondą lambda, dodatkowym układem mechanicznego uzupełniania paliwa w zaśobniku 

przykotłowym oraz moz liwoś c  wśpo łpracy z modułem internetowym umoz liwiającym zdalne śterowanie pracą 

kotła przez Internet. Zaśadą jeśt montaz  śterownika w werśji podśtawowej. Rozbudowa śterownika o 

dodatkowe funkcje będzie moz liwa za dodatkową opłatą w 100 % pokrytą przez mieśzkan ca. 

Projektowany regulator dla kotło w pelletowych powinien śpełniac  minimalną funkcjonalnoś c  pracy w zakreśie 

czynnoś ci: 

 śterowanie pracą palnika 

 śterowanie zapalarką, 

 śterowanie układem podawania paliwa 

 śterowanie wentylatorem nadmuchowym, 

 śterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o., 

 płynne śterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieśzającym, 

 umoz liwiającego fizyczny odczyt danych z moz liwoś cią zdalnego odczytu danych. 

 śterowanie pompą c.w.u., 

 wśpo łpraca z termośtatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym, 

 śterowanie tygodniowe 

 wśpo łpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwuśtanową) lub wypośaz onym w 

komunikację RS, 

 moz liwoś c  podłączenia modułu WLAN z moz liwoś cią śterowania funkcjami śterownika za pomocą 

telefonu komo rkowego z dośtępnoś cią do Internetu 

 moz liwoś c  podłączenia modułu Ethernet umoz liwiającego śterowanie funkcjami podglądu parametro w 

uzyśku energetycznego za pomocą Internetu na potrzeby budowy rozwiązania technologii informacyjno – 

komunikacyjnej beneficjenta, 

 moz liwoś c  podłączenia minimum dwo ch dodatkowych moduło w śterujących zaworami. 

Weryfikacja parametro w kotło w odbędzie śię na podśtawie dokumento w: karta katalogowa, ś wiadectwa 5 klaśy 

wg. PN-EN 303.5 – 2012, zaś wiadczenie o śpełnieniu wymagan  dotyczących Eco Deśign, śprawozdanie z badania 

na podśtawie kto rego zośtało wyśtawione ś wiadectwo okreś lające klaśę kotła, zawierające wśzyśtkie niezbędne 

informacje jakie producent muśiał przekazac  do uprawnionej jednośtki badawczej – zgodnie z metodologią 

badan  zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012, pkt 6 i pkt 8, a w śzczego lnoś ci zdjęcie kotła, ryśunki kotła 

pokazujące wyraz nie konśtrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej 

wyz ej normy.  

 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość urządzeń 

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

KBS4 Automatyczny kocioł na pellet – 

kompaktowy pionowy 

10 0 0 

KBS5 15 3 45 
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Zaśobnik na pellet na kotle, poj. ok. 100 litro w, śamoczyśzczący palnik, podajnik ś limakowy z motoreduktorem, 

układ ochrony temperatury powrotu, śterownik śterujący 1 obiegiem grzewczym bez mieśzacza, jednym 

obiegiem grzewczym z mieśzaczem, obiegiem grzewczym CWU,  

 Certyfikaty: 5 klaśa, ECO DESIGN 

Zaśtośowany zośtanie śtalowy, tro jciągowy kocioł grzewczy wypośaz ony w palnik do automatycznego śpalania 

pelletu. 

Wymiennik kotła moz e byc  wykonany w technologii płomienio wkowej, płomienio wkowo – po łkowej lub 

po łkowej. Budowa wymiennika ma umoz liwiac  czyśzczenie wymiennika z przodu kotła. Gruboś c  blachy, z kto rej 

wykonany jeśt wymiennik w kotle, nie mniej niz  5 mm. 

Kocioł wypośaz ony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, pośiadający element do 

śamoczynnego zapłonu ( zapalarka) , fotoelement do kontroli śtanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. 

Ponadto palnik jeśt wypośaz ony w śyśtem śkutecznego uśuwania śzlaki umoz liwiający śpalanie pelletu w klaśie 

A1, A2 i B. 

Kocioł będzie wypośaz ony w palnik wrzutkowy umoz liwiający pracę z płynną modulacją mocy w zakreśie 

100% – 30% mocy nominalnej, zapalarkę ceramiczną umoz liwiającą automatyczne rozpalanie pelletu, 

fotoelement do kontroli śtanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Obowiązkowym wypośaz eniem 

palnika jeśt układ automatycznego mechanicznego oczyśzczania palnika śterowany ze śterownika kotła. 

Palnik montowany będzie w przednich drzwiczkach w dolnej częś ci kotła W celu zapewnienia lepśzej wymiany 

ciepła i zapewnienia ochrony komory śpalania kocioł wypośaz ony obowiązkowo w podłogę wodną w komorze 

śpalania. Palnik montowany będzie w drzwiczkach przednich kotła z uwagi na duz ą uniwerśalnoś c  uśtawienia 

zaśobnika na pellet oraz na lepśze wykorzyśtanie pojemnoś ci zaśobnika na pellet przy makśymalnej 

dopuśzczalnej wyśokoś ci zaśobnika na pellet. Montaz  palnika z przodu Kotla ułatwia ponadto czyśzczenie 

palnika i komory śpalania. Po otwarciu drzwiczek kotła mamy łatwy dośtęp do palnika i moz liwoś c  łatwego 

czyśzczenia komory śpalania. W uzaśadnionych przypadkach dopuśzcza śię montaz  palnika z boku kotła o ile 

jego konśtrukcja przewiduje taką moz liwoś c . Nalez y przy tym pamiętac  z e taki montaz  nie moz e miec  wpływu 

na zmniejśzenie pojemnoś ci zaśobnika na pellet. 

W śtandardowej werśji śterownik powinien co najmniej śterowac  pompą centralnego ogrzewania, pompą 

ciepłej wody uz ytkowej, pracą palnika i układu podawania paliwa, pracą automatycznego zaworu mieśzającego, 

wśpo łpraca z regulatorem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym. Sterownik w werśji podśtawowej 

będzie pośiadał moz liwoś c  precyzyjnego śterowania pracą kotła w trybie automatycznego śpalania pelletu. 

Opcjonalnie jako rozśzerzenie funkcjonalnoś ci śterownika powinien on miec  moz liwoś c  rozbudowy o funkcję 

śterowania pogodowego, śterowanie zaworami mieśzającymi na obiegach grzewczych, wśpo łpracy z panelem 

zdalnego śterowania z termośtatem pokojowym, wśpo łpracy z buforem ciepła i pompą cyrkulacyjną ciepłej 

wody uz ytkowej, śondą lambda, dodatkowym układem mechanicznego uzupełniania paliwa w zaśobniku 

przykotłowym oraz moz liwoś c  wśpo łpracy z modułem internetowym umoz liwiającym zdalne śterowanie pracą 

kotła przez Internet. Zaśadą jeśt montaz  śterownika w werśji podśtawowej. Rozbudowa śterownika o 

dodatkowe funkcje będzie moz liwa za dodatkową opłatą w 100 % pokrytą przez mieśzkan ca. 

Projektowany regulator dla kotło w pelletowych powinien śpełniac  minimalną funkcjonalnoś c  pracy w zakreśie 

czynnoś ci: 

 śterowanie pracą palnika 

 śterowanie zapalarką, 

 śterowanie układem podawania paliwa 

 śterowanie wentylatorem nadmuchowym, 

 śterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o., 

 płynne śterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieśzającym, 

 śterowanie pompą c.w.u., 

 wśpo łpraca z termośtatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym, 

 śterowanie tygodniowe 

 wśpo łpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwuśtanową) lub wypośaz onym w 

komunikację RS, 
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 moz liwoś c  podłączenia modułu WLAN z moz liwoś cią śterowania funkcjami śterownika za pomocą 

telefonu komo rkowego z dośtępnoś cią do Internetu 

 moz liwoś c  podłączenia modułu Ethernet umoz liwiającego śterowanie funkcjami podglądu 

parametro w uzyśku energetycznego za pomocą Internetu na potrzeby budowy rozwiązania technologii 

informacyjno – komunikacyjnej beneficjenta, 

 moz liwoś c  podłączenia minimum dwo ch dodatkowych moduło w śterujących zaworami. 

Weryfikacja parametro w kotło w odbędzie śię na podśtawie dokumento w: karta katalogowa, ś wiadectwa 5 

klaśy wg. PN-EN 303.5 – 2012, zaś wiadczenie o śpełnieniu wymagan  dotyczących Eco Deśign, śprawozdanie z 

badania na podśtawie kto rego zośtało wyśtawione ś wiadectwo okreś lające klaśę kotła, zawierające wśzyśtkie 

niezbędne informacje jakie producent muśiał przekazac  do uprawnionej jednośtki badawczej – zgodnie z 

metodologią badan  zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012, pkt 6 i pkt 8, a w śzczego lnoś ci zdjęcie kotła, 

ryśunki kotła pokazujące wyraz nie konśtrukcje (przekroje), dokumentacje techniczno – ruchową – zgodną z 

pkt 8 cytowanej wyz ej normy. 

 

Zestawienie III.3 

AUTOMATYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA OPALANE BIOMASĄ – GRUPA PREMIUM 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość urządzeń 

[szt.] 

Łączna moc 

urządzeń [kW] 

KBP6 

Automatyczny kocioł na pellet 

10 1 10 

KBP7 15 7 105 

KBP8 20 4 80 

KBP9 25 4 100 

Kocioł kompaktowy śtojący z zaśobnikiem na pellet zintegrowanym z kotłem,  śamoczyśzczący palnik, 

podajnik ś limakowy z motoreduktorem, automatyczne odprowadzenie popiołu do zaśobnika, układ ochrony 

temperatury powrotu, śterownik śterujący 1 obiegiem grzewczym bez mieśzacza, jednym obiegiem 

grzewczym z mieśzaczem, obiegiem grzewczym CWU 

 Certyfikaty: 5 klaśa, ECO DESIGN 

Zaśtośowany zośtanie śtalowy, tro jciągowy kocioł grzewczy wypośaz ony w palnik do automatycznego 

śpalania pelletu. 

Wymiennik kotła moz e byc  wykonany w technologii płomienio wkowej, płomienio wkowo – po łkowej lub 

po łkowej. Budowa wymiennika ma umoz liwiac  czyśzczenie wymiennika z przodu kotła. Gruboś c  blachy, z 

kto rej wykonany jeśt wymiennik w kotle, nie mniej niz  5 mm. 

Kocioł wypośaz ony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, pośiadający element do 

śamoczynnego zapłonu ( zapalarka) , fotoelement do kontroli śtanu pracy palnika i czujnik temperatury 

palnika. Ponadto palnik jeśt wypośaz ony w śyśtem śkutecznego uśuwania śzlaki umoz liwiający śpalanie 

pelletu w klaśie A1, A2 i B. 

Kocioł będzie wypośaz ony w palnik wrzutkowy umoz liwiający pracę z płynną modulacją mocy w zakreśie 

100% – 30% mocy nominalnej, zapalarkę ceramiczną umoz liwiającą automatyczne rozpalanie pelletu, 

fotoelement do kontroli śtanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Obowiązkowym wypośaz eniem 

palnika jeśt układ automatycznego mechanicznego oczyśzczania palnika śterowany ze śterownika kotła. 

Palnik montowany będzie w przednich drzwiczkach w dolnej częś ci kotła W celu zapewnienia lepśzej wymiany 

ciepła i zapewnienia ochrony komory śpalania kocioł wypośaz ony obowiązkowo w podłogę wodną w komorze 

śpalania. Palnik montowany będzie w drzwiczkach przednich kotła z uwagi na duz ą uniwerśalnoś c  uśtawienia 

zaśobnika na pellet oraz na lepśze wykorzyśtanie pojemnoś ci zaśobnika na pellet przy makśymalnej 

dopuśzczalnej wyśokoś ci zaśobnika na pellet. Montaz  palnika z przodu Kotla ułatwia ponadto czyśzczenie 

palnika i komory śpalania. Po otwarciu drzwiczek kotła mamy łatwy dośtęp do palnika i moz liwoś c  łatwego 

czyśzczenia komory śpalania. W uzaśadnionych przypadkach dopuśzcza śię montaz  palnika z boku kotła o ile 
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jego konśtrukcja przewiduje taką moz liwoś c . Nalez y przy tym pamiętac  z e taki montaz  nie moz e miec  wpływu 

na zmniejśzenie pojemnoś ci zaśobnika na pellet. 

W śtandardowej werśji śterownik powinien co najmniej śterowac  pompą centralnego ogrzewania, pompą 

ciepłej wody uz ytkowej, pracą palnika i układu podawania paliwa, pracą automatycznego zaworu 

mieśzającego, wśpo łpraca z regulatorem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym. Sterownik w 

werśji podśtawowej będzie pośiadał moz liwoś c  precyzyjnego śterowania pracą kotła w trybie 

automatycznego śpalania pelletu. Opcjonalnie jako rozśzerzenie funkcjonalnoś ci śterownika powinien on miec  

moz liwoś c  rozbudowy o funkcję śterowania pogodowego, śterowanie zaworami mieśzającymi na obiegach 

grzewczych, wśpo łpracy z panelem zdalnego śterowania z termośtatem pokojowym, wśpo łpracy z buforem 

ciepła i pompą cyrkulacyjną ciepłej wody uz ytkowej, śondą lambda, dodatkowym układem mechanicznego 

uzupełniania paliwa w zaśobniku przykotłowym oraz moz liwoś c  wśpo łpracy z modułem internetowym 

umoz liwiającym zdalne śterowanie pracą kotła przez Internet. Zaśadą jeśt montaz  śterownika w werśji 

podśtawowej. Rozbudowa śterownika o dodatkowe funkcje będzie moz liwa za dodatkową opłatą w 100 % 

pokrytą przez mieśzkan ca. 

Projektowany regulator dla kotło w pelletowych powinien śpełniac  minimalną funkcjonalnoś c  pracy w 

zakreśie czynnoś ci: 

 śterowanie pracą palnika 

 śterowanie zapalarką, 

 śterowanie układem podawania paliwa 

 śterowanie wentylatorem nadmuchowym, 

 śterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o., 

 płynne śterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieśzającym, 

 moz liwoś c  odczytu danych w przypadku montaz u przepływomierza na przewodzie powrotnym CO, 

 śterowanie pompą c.w.u., 

 wśpo łpraca z termośtatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym, 

 śterowanie tygodniowe 

 wśpo łpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwuśtanową) lub wypośaz onym w 

komunikację RS, 

 moz liwoś c  podłączenia modułu WLAN z moz liwoś cią śterowania funkcjami śterownika za pomocą 

telefonu komo rkowego z dośtępnoś cią do Internetu 

 moz liwoś c  podłączenia modułu Ethernet umoz liwiającego śterowanie funkcjami podglądu 

parametro w uzyśku energetycznego za pomocą Internetu na potrzeby budowy rozwiązania 

technologii informacyjno – komunikacyjnej beneficjenta, 

 moz liwoś c  podłączenia minimum dwo ch dodatkowych moduło w śterujących zaworami. 

Weryfikacja parametro w kotło w odbędzie śię na podśtawie dokumento w: karta katalogowa, ś wiadectwa 5 

klaśy wg. PN-EN 303.5 – 2012, zaś wiadczenie o śpełnieniu wymagan  dotyczących Eco Deśign, śprawozdanie z 

badania na podśtawie kto rego zośtało wyśtawione ś wiadectwo okreś lające klaśę kotła, zawierające wśzyśtkie 

niezbędne informacje jakie producent muśiał przekazac  do uprawnionej jednośtki badawczej – zgodnie z 

metodologią badan  zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012, pkt 6 i pkt 8, a w śzczego lnoś ci zdjęcie kotła, 

ryśunki kotła pokazujące wyraz nie konśtrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 

8 cytowanej wyz ej normy. 

 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość urządzeń  

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

KBP10 

Automatyczny kocioł na pellet 

- kondenśacyjny 

10 0 0 

KBP11 20 0 0 

KBP12 30 1 30 
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Wymagana śprawnoś c  pracy kotła w warunkach kondenśowania nie powinna byc  mniejśza niz  105%.  

automatyczny śamoczyśzczący palnik, modulacja pracy w zakreśie 30 – 100% automatyczne czyśzczenie 

wymiennika i komory śpalania, śterowanie pogodowe z kompletem czujniko w, zaśobnik na pellet minimum 

190 litro w, śonda lambda, śterowanie przez Internet; moz liwoś c  wśpo łpracy z innym z ro dłem ciepła np. 

kolektory śłoneczne, pompa ciepła, kocioł c.o. na gaz. Moz liwoś c  wśpo łpracy z zewnętrznym zaśobnikiem na 

pellet (opcja).  

Komora śpalania powinna zawierac  elementy  ceramiczne śzamotowe lub ze śpecjalnego betonu 

ognioodpornego, komora śpalania winna byc  wykonana z wyśokogatunkowej śtali nierdzewnej odpornej na 

wyśokie temperatury. W kotle wymagana jeśt śonda Lambda, kto ra ma za zadanie monitorowanie jakoś ci śpalin 

i śterowanie proceśem śpalania. Sonda Lambda monitoruje dopływ powietrza pierwotnego i wto rnego 

potrzebnego dla proceśu śpalania. Sonda Lambda przyczynia śię do ograniczenia zuz ycia paliwa i ograniczenia 

emiśji śpalin. Sterownik kotła powinien pośiadac  w śtandardzie moz liwoś c  śterowania palnikiem, zapalarką i 

układem podawania paliwa. Sterownik będzie miał moz liwoś c  śterowania obiegami grzewczymi z mieśzaczem 

i bez mieśzacza oraz obiegiem grzewczym ciepłej wody uz ytkowej. Ponadto powinien miec  moz liwoś c  

wśpo łpracy z innym z ro dłem ciepła, ro wniez  wśpo łpracy z buforem ciepła. 

Wymiennik powinien byc  zbudowany z płomienio wek pionowych z zawirowaczami, kto re śą elementem 

odpowiadającym za śpowalnianie przepływu śpalin, jak ro wniez  odpowiadają za automatyczne czyśzczenie 

wymiennika. Ponadto wymiennik oczyśzcza śię poniewaz  woda (śkropliny) obmywają wymiennik. Kocioł 

będzie pośiadał śterowanie pogodowe z 

czujnikiem temperatury zewnętrznej oraz śterownik pokojowy umoz liwiający programowanie kotła w cyklu 

dobowym i tygodniowym. Kocioł powinien w śtandardzie pośiadac  modem umoz liwiający zdalnym śterowanie 

kotła przez internet za pomocą urządzen  mobilnych. 

Zaśobnik na pellet powinien miec  pojemnoś c  minimum 60 litro w. Opcjonalnie powinno byc  moz liwe 

uzupełnianie pelletu za pomocą pneumatycznego układu podawania paliwa z magazynu w innym 

pomieśzczeniu do zaśobnika kotła. 

Gło wnym zabezpieczeniem przed cofnięciem płomienia do zaśobnika pelletu powinien byc  zawo r celkowy 

(ś luza celkowa) lub śpecjalna klapa odcinająca. 

 

Symbol 

instalacji 
Typ kotła 

Min. moc 

nominalna 

kotła [kW] 

Ilość urządzeń  

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

KBP13 

Automatyczny kocioł zrębki 

drzewne i trociny 

15 1 15 

KBP14 25 0 0 

KBP15 40 0 0 

Automatyczny śamoczyśzczący palnik, modulacja pracy w zakreśie od 30 – 100%, automatyczne czyśzczenie 

wymiennika, zapalarka ceramiczna, automatyczne odpopielanie z odprowadzeniem popiołu do zaśobnika 

zewnętrznego, zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do zaśobnika paliwa w pośtaci ś luzy celkowej, układ 

podawania paliwa w pośtaci podajnika ś limakowego z nagarniaczem pio rowym, zbiornik paliwa (zrębka, trociny, 

pellet) min. 250 litro w z mieśzadłem nagarniaczem zapobiegającym zawieśzaniu śię paliwa, zamiennie podajnik 

ś limakowy o długoś ci minimum 4 mb z nagarniaczem pio rowym do magazynu zewnętrznego. Sterownik 

pokojowy bezprzewodowy z dotykowym wyś wietlaczem, regulator kotłowy z dotykowym wyś wietlaczem 

śterujący minimum: 2 obiegami grzewczymi  z mieśzaczem, 1 obiegiem grzewczym bez mieśzacza, obieg 

grzewczy CWU, śterowanie pogodowe z czujnikiem zewnętrznym i moduł internetowy umoz liwiający zdalne 

śterowanie pracą kotła. 

Z uwagi na duz ą objętoś c  zrębki dopuśzcza śię  zaśtośowanie magazynu zrębki w śąśiednim pomieśzczeniu 

obok kotłowni z wykorzyśtaniem podajnika ś limakowego z nagarniaczem pio rowym. W takiej śytuacji 

zaśobnik poś redni przy kotle moz e miec  pojemnoś c  mniejśzą niz  250 litro w. Zaśobnik poś redni ma zapewnic  

ciągłoś c  pracy urządzenia. 
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Podajnik paliwa z nagarniaczem pio rowym napędzany będzie z indywidualnego motoreduktora. Praca układu 

podawania paliwa będzie śterowana ze śterownika kotła. 

Palnik do śpalania zrębki drzewnej – muśi umoz liwiac  śpalanie zrębki drzewnej o wilgotnoś ci do 25% i  

makśymalnej długoś ci do 35mm. Do śpalania zrębki moz na zaśtośowac  palnik naśypowy lub z ruchomym 

ruśztem. Dopuśzcza śię ro wniez  zaśtośowanie palnika retortowego pod warunkiem z e kocioł będzie pośiadał 

moz liwoś c  automatycznego odprowadzania popiołu z 

komory śpalania. Nalez y zaśtośowac  palnik umoz liwiający pracę z płynną modulacją mocy w zakreśie 100% – 

30% mocy nominalnej. Ponadto palnik ma byc  wypośaz ony w zapalarkę ceramiczną umoz liwiającą 

automatyczne rozpalanie zrębki , fotoelement do kontroli śtanu pracy 

palnika i czujnik temperatury palnika. Wyśoką efektywnoś c  śpalania ma zapewnic  w palniku 

śyśtem napowietrzania proceśu śpalania. Palnik będzie wypośaz ony obowiązkowo w śyśtem powietrza 

pierwotnego (zgazowującego paliwo) oraz śyśtem powietrza wto rnego (dopalającego).Sterowanie pracą 

palnika i układu podawania paliwa będzie realizowane ze śterownika kotła. 

Paliwo: Zrębki drzewne do 30 mm o wilgotnoś ci do 20% , pellet drzewny, trociny śuche o wilgotnoś ci do 10%  

Certyfikaty: 5-klaśa , ECO DESIGN 

RAZEM KOTŁÓW PREMIUM 

Ilość 

urządzeń  

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 

[kW] 

18 315 

W zakres Wykonawcy nie wchodzi: 

 Zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieśzczeniu kotłowni; 

 Zapewnienie prawidłowo uziemionego podwo jnego gniazda elektrycznego; 

 Rozwiercenie komina śpalinowego jez eli prawidłowy montaz  wkładu kominowego będzie niemoz liwy z 

powodu zbyt małej ś rednicy przewodu śpalinowego; 

 Dodatkowe montaz e pomp na obiegach grzewczych (modernizacja kotłowni); 

 Inne przero bki inśtalacji centralnego ogrzewania czy ciepłej wody uz ytkowej poza kotłownią. 

 

ZESPOŁY PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z KOTŁEM NA BIOMASĘ 

W grupie ześpołu podgrzewu ciepłej wody uz ytkowej z emaliowanymi zaśobnikami (oznaczenie dla ZCW1 – 150L, 

ZCW2 – 200L, ZCW3 – 300L). 

Symbol 

instalacji 
Rodzaj instalacji 

Min. 

pojemność 

Litrów 

Ilość urządzeń  

[szt.] 

Łączna pojemność 

Litrów 

ZCW1 
Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody 

uz ytkowej  
150 3 450 

Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody uz ytkowej śkładający śię z: emaliowanego zaśobnika o pojemnoś c  minimum 

150 litro w, z dwiema węz ownicami (wśpo łpraca z kotłem i innym dodatkowym z ro dłem ciepła), pompą 

ładowania zaśobnika, z anodą tytanową, z moz liwoś cią montaz u grzałki elektrycznej, zaśobnik izolowany 

śtojący, komplet zabezpieczen  i  ześpo ł przyłącza zimnej wody do zaśobnika. 

Zaśobnik cwu z otworem rewizyjnym zgodnym z normą PN-EN 12897 

Podgrzewacz c.w.u. powinien byc  wypośaz ony w śtopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz 

kro ciec cyrkulacji ciepłej wody. Na wyjś ciu ciepłej wody z podgrzewacza zośtanie zamontowany termośtatyczny 

zawo r antyoparzeniowy o zakreśie temp. 35-70oC z kro c cami przyłączeniowymi minimum ¾” i kvś=1,7 m3/h.  

Klaśa energetyczna A. 

Wymagane parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.: 

  dopuśzczalna temperatura po śtronie śolarnej: min. 150oC, 

 dopuśzczalna temperatura po śtronie grzewczej: min. 110oC, 

 dopuśzczalna temperatura po śtronie wody uz ytkowej: min. 95oC, 
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 dopuśzczalne nadciś nienie robocze w obiegu śolarnym: min. 10 bar, 

 dopuśzczalne nadciś nienie robocze po śtronie wody grzewczej: min. 10 bar, 

  dopuśzczalne nadciś nienie robocze w obiegu c.w.u: min. 10 bar, 

Podgrzewacz emaliowany, wypośaz ony będzie w termometr ześpolony umieśzczony w go rnej częś ci zaśobnika 

w widocznym miejścu,  

ześpo ł przyłączenia ciepłej i zimnej wody z naczyniem przeponowym o dopuśzczalnym ciś nieniu pracy nie 

mniejśzym niz  6bar i dopuśzczalnej temperaturze pracy nie mniej niz  110oC o pojemnoś ci minimum 20L. Na 

doprowadzeniu wody z.w. do zaśobnika przed naczyniem przeponowym 

i wpięciem obiegu z zaworu mieśzającego zamontowac  zawo r zwrotny zabezpieczający przed cofaniem 

podgrzanej wody z wymiennika do inśtalacji. Na inśtalacji wodnej montaz  zaworu bezpieczen śtwa 4 bar. Na 

doprowadzeniu wody zimnej z.w. do podgrzewacza przed zaworem zwrotnym zamontowac  filtr śiatkowy. 

Zamontowac  3 zawory odcinające kulowe, 2 zawory umoz liwiające oczyśzczenie filtra i zawo r na wpięciu do 

inśtalacji c.w.u. 

 

Symbol 

instalacji 
Rodzaj instalacji 

Min. 

pojemność 

Litrów 

Ilość urządzeń 

[szt.] 

Łączna pojemność 

Litrów 

ZCW2 
Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody 

uz ytkowej  
200 7 1400 

Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody uz ytkowej śkładający śię z: emaliowanego zaśobnika o pojemnoś c  minimum 

200 litro w, z dwiema węz ownicami (wśpo łpraca z kotłem i innym dodatkowym z ro dłem ciepła), pompą 

ładowania zaśobnika, z anodą tytanową, z moz liwoś cią montaz u grzałki elektrycznej, zaśobnik izolowany 

śtojący, komplet zabezpieczen  i  ześpo ł przyłącza zimnej wody do zaśobnika. 

Zaśobnik cwu z otworem rewizyjnym zgodnym z normą PN-EN 12897 

Podgrzewacz c.w.u. powinien byc  wypośaz ony w śtopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz 

kro ciec cyrkulacji ciepłej wody. Na wyjś ciu ciepłej wody z podgrzewacza zośtanie zamontowany 

termośtatyczny zawo r antyoparzeniowy o zakreśie temp. 35-70oC z kro c cami przyłączeniowymi minimum ¾” 

i kvś=1,7 m3/h.  

Klaśa energetyczna A. 

Wymagane parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.: 

  dopuśzczalna temperatura po śtronie śolarnej: min. 150oC, 

 dopuśzczalna temperatura po śtronie grzewczej: min. 110oC, 

 dopuśzczalna temperatura po śtronie wody uz ytkowej: min. 95oC, 

 dopuśzczalne nadciś nienie robocze w obiegu śolarnym: min. 10 bar, 

 dopuśzczalne nadciś nienie robocze po śtronie wody grzewczej: min. 10 bar, 

  dopuśzczalne nadciś nienie robocze w obiegu c.w.u: min. 10 bar, 

Podgrzewacz emaliowany, wypośaz ony będzie w termometr ześpolony umieśzczony w go rnej częś ci zaśobnika 

w widocznym miejścu,  

ześpo ł przyłączenia ciepłej i zimnej wody z naczyniem przeponowym o dopuśzczalnym ciś nieniu pracy nie 

mniejśzym niz  6bar i dopuśzczalnej temperaturze pracy nie mniej niz  110oC o pojemnoś ci minimum 20L. Na 

doprowadzeniu wody z.w. do zaśobnika przed naczyniem przeponowym 

i wpięciem obiegu z zaworu mieśzającego zamontowac  zawo r zwrotny zabezpieczający przed cofaniem 

podgrzanej wody z wymiennika do inśtalacji. Na inśtalacji wodnej montaz  zaworu bezpieczen śtwa 4 bar. Na 

doprowadzeniu wody zimnej z.w. do podgrzewacza przed zaworem zwrotnym zamontowac  filtr śiatkowy. 

Zamontowac  3 zawory odcinające kulowe, 2 zawory umoz liwiające oczyśzczenie filtra i zawo r na wpięciu do 

inśtalacji c.w.u. 

 

Symbol 

instalacji 
Rodzaj instalacji 

Min. 

pojemność 

Litrów 

Ilość urządzeń 

[szt.] 

Łączna pojemność 

Litrów 
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ZCW3 
Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody 

uz ytkowej  
300 7 2100 

Ześpo ł podgrzewu ciepłej wody uz ytkowej śkładający śię z: emaliowanego zaśobnika o pojemnoś c  minimum 

300 litro w, z dwiema węz ownicami (wśpo łpraca z kotłem i innym dodatkowym z ro dłem ciepła), pompą 

ładowania zaśobnika, z anodą tytanową, z moz liwoś cią montaz u grzałki elektrycznej, zaśobnik izolowany 

śtojący, komplet zabezpieczen  i  ześpo ł przyłącza zimnej wody do zaśobnika. 

Zaśobnik cwu z otworem rewizyjnym zgodnym z normą PN-EN 12897 

Podgrzewacz c.w.u. powinien byc  wypośaz ony w śtopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz 

kro ciec cyrkulacji ciepłej wody. Na wyjś ciu ciepłej wody z podgrzewacza zośtanie zamontowany 

termośtatyczny zawo r antyoparzeniowy o zakreśie temp. 35-70oC z kro c cami przyłączeniowymi minimum ¾” 

i kvś=1,7 m3/h.  

Klaśa energetyczna A. 

Wymagane parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.: 

  dopuśzczalna temperatura po śtronie śolarnej: min. 150oC, 

 dopuśzczalna temperatura po śtronie grzewczej: min. 110oC, 

 dopuśzczalna temperatura po śtronie wody uz ytkowej: min. 95oC, 

 dopuśzczalne nadciś nienie robocze w obiegu śolarnym: min. 10 bar, 

 dopuśzczalne nadciś nienie robocze po śtronie wody grzewczej: min. 10 bar, 

  dopuśzczalne nadciś nienie robocze w obiegu c.w.u: min. 10 bar, 

Podgrzewacz emaliowany, wypośaz ony będzie w termometr ześpolony umieśzczony w go rnej częś ci zaśobnika 

w widocznym miejścu,  

ześpo ł przyłączenia ciepłej i zimnej wody z naczyniem przeponowym o dopuśzczalnym ciś nieniu pracy nie 

mniejśzym niz  6bar i dopuśzczalnej temperaturze pracy nie mniej niz  110oC o pojemnoś ci minimum 20L. Na 

doprowadzeniu wody z.w. do zaśobnika przed naczyniem przeponowym 

i wpięciem obiegu z zaworu mieśzającego zamontowac  zawo r zwrotny zabezpieczający przed cofaniem 

podgrzanej wody z wymiennika do inśtalacji. Na inśtalacji wodnej montaz  zaworu bezpieczen śtwa 4 bar. Na 

doprowadzeniu wody zimnej z.w. do podgrzewacza przed zaworem zwrotnym zamontowac  filtr śiatkowy. 

Zamontowac  3 zawory odcinające kulowe, 2 zawory umoz liwiające oczyśzczenie filtra i zawo r na wpięciu do 

inśtalacji c.w.u. 

 

RAZEM ZESPOŁÓW PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ 

Ilość urządzeń 

[szt.] 

Łączna pojemność 

Litrów 

17 3650 

 

III. Wymagania serwisowe i gwarancyjne 

1. Wymagania odnośnie serwisowania  

Wykonawca robo t zapewni nieodpłatne, na kośzt Wykonawcy przeglądy gwarancyjne dośtarczonych kotło w 

wymagane przez producenta dla podtrzymania udzielonej gwarancji.  Wykonawca muśi wykonac  przeglądy 

gwarancyjne dośtarczonych kotło w zgodnie z wymogami producenta (producent powinien okreś lic  jakie ma 

wymagania).  

Wykonawca wśkaz e wyśpecjalizowany śerwiś, kto ry dokonywac  będzie naprawy awarii, uśterek oraz przeglądo w 

śerwiśowych. Wykonawca zobowiązany jeśt do śporządzenia inśtrukcji ekśploatacji i prześzkolenia właś ciciela 

(uz ytkownika) budynku.  

Z prześzkolenia nalez y śporządzic  protoko ł z wyśzczego lnieniem, co było przedmiotem śzkolenia i przekazac  

inśtrukcję. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jeśt zobowiązany uz yc  fabrycznie nowych elemento w  

o parametrach nie gorśzych niz  elementy uśzkodzone śprzed uśterki. Wykonawca wykona pierwśzy rozruch 

inśtalacji.  

Wymogi śerwiśowe i gwarancyjne okreś lono w § 22 Projektu umowy. 

 



27 
 

Wykonawca zapewni: 

1) Infolinię działającą 24h / dobę i 7 dni w tygodniu dająca moz liwoś c  prześyłania zgłośzen  śerwiśowych 

24h/7 dni w tygodniu przez automat rejeśtrujący lub śtronę internetową Wykonawcy. 

2) W dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00 pod przekazanym numerem infolinii lub innym wśkazanym 

będzie dyz urował pracownik udzielający porad lub informacji na temat zabudowanych podześpoło w 

inśtalacji i ich funkcjonowania u Beneficjenta.  

3) Czaś reakcji śerwiśu (tj. przekazanie informacji zgłaśzającemu uśterkę o przybliz onym terminie naprawy, 

wyjaś nienie problemu itp.) na zgłośzone nieprawidłowoś ci działania inśtalacji makśymalnie 12 godzin od 

zgłośzenia. 

4) Czaś uśunięcia awarii/nieprawidłowoś ci w działaniu inśtalacji X dni roboczych od zgłośzenia –zgodnie ze 

złoz oną ofertą. Czaś ten moz e ulec zmianie tylko w przypadku wyśtąpienia powaz niejśzych awarii, 

niemoz liwych do uśunięcia w wyz ej przewidzianym czaśie. Sytuacje takie nalez y kaz dorazowo uzgodnic  

z Zamawiającym i właś cicielem lub uz ytkownikiem obiektu, w kto rym wykonywane były roboty.  

5) Nieodpłatne konśultacje w zakreśie prawidłowej ekśploatacji inśtalacji. 


