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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 Wykonanie kotłowni zgonie z istniejącym projektem i załączonym schematem 

 Dobór urządzeń które nie są objęte projektem (pompy obiegowe, wymiennik ciepła)  

 Montaż kotła zgodnie z załączonym  schematem i wymaganiami załączonymi w 

opracowaniu , 

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja inwestycji:  

 miejscowość: Krynica Zdrój,  

 gmina Krynica Zdrój, 

 powiat nowosądecki, 

 województwo małopolskie.  

Inwestycja zlokalizowana została na działkach o nr ewidencyjnym 1323, 1333 i 1322, 

wykonanie prac dotyczy budynku hotelowego „Jagiellonka”. 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie obejmuje dostosowanie projektu kotłowni o przyszła rozbudowę 

o odnawialne źródła energii. Wprowadzane zmiany są zmianami nieistotnymi z punktu 

widzenia prawa budowlanego i nie wpływają na zmianę pozwolenia na budowę 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W celu osiągnięcia podniesienia sprawności systemu grzewczego budynku hotelowego 

„Jagiellonka” Wykonawca dobierze kocioł gazowy o mocy nominalnej 900 kW, zasilany z 

sieci gazowej. Należy zapewnić sprawność  instalowanego źródła ciepła na poziomie 98 

%, przy temperaturze zasilania wodą kotłową o temperaturze 80 C. Kocioł należy 

zainstalować w pomieszczeniu kotłowni. Do sterowania instalacjami. Należy wymienić 

instalacje centralnego ogrzewania o sprawności przesyłu min. 0,9 i parametrze zasilania 

instalacji c.o. nie wyższej niż 60 C. 
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Minimalne parametry użytkowe: 

Moc kotła znamionowa  Min. 900 kW 

Liczba kotłów 1  

Sprawność kotła przy temperaturze 

zasilania 80 C 

nie niższa niż 98 % 

Budowa kotła (kotłów) Kocioł o budowie modułowo – kaskadowej 
z płynnie obniżaną temperaturą wody w 
kotle.  

Sprawność w trybie ko Sprawność 

urządzenia przy mocy minimalnej w 

trybie kondensacji  

nie niższa niż 107 % 

Praca kotła  Automatyka wykorzystująca maksymalną 
ilości członów grzewczych z jak najmniejszą 
mocą grzewczą. każdy z modułów 
wyposażony jest w osobną automatykę 
regulacyjną, gwarantującą niezależną, 
dalszą pracę kotła w przypadku awarii 
któregoś z modułów grzewczych  

Automatykę umożliwiającą sterowanie 
pompą w obiegu pierwotnym poprzez 
sygnał napięciowy 0-10V w celu 
zwiększenia efektu kondensacji  

Dopuszczalne nadciśnienie robocze – 6 bar  

Stopień ochrony IP X5D 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego  57 dBA 

  

Zasilanie kotła gaz ziemny GZ50 

Konstrukcja kotła Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą 
spalania, Wymiennik z nierdzewnego stopu 
aluminium-krzem 

Instalacja odprowadzenia spalin Według obowiązujących przepisów, 

Układ odprowadzający spaliny wykonany ze 
materiałów dostosowanych do charakteru 
doprowadzanych spalin ( np: stali 
kwasoodpornej)  o średnicy dostosowanej 
do charakterystyki kotła, z zewnętrzną 
izolacją cieplno – akustyczną. 

Zabezpieczenia PPOZ według obowiązujących przepisów  

Kotłownia Pomieszczenie kotłowni winno spełniać 
wszystkie wymagane prawem i normami 
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parametry. Drzwi i ściany powinny posiadać 
odpowiednią klasę odporności.  

Gwarancja na kocioł  5 lat  

Pompy układu/obiegu grzewczego pompy bezdławnicowa o najwyższej 
sprawność min klasa A i z silnikiem z 
magnesu  trwałego oraz zintegrowaną 
regulacją różnicy ciśnień Temperatury 
przetłaczanego medium od 5° do +110°C 
wytrzymałość na temperaturę otoczenia od 
-20° do +40° 

W przypadku spadku przepływu, 
powodowanego dławieniem na 
hydraulicznych urządzeniach regulacyjnych, 
następuje dopasowanie wydajności pompy 
do rzeczywistego zapotrzebowania 
instalacji poprzez redukcję prędkości 
obrotowej 

Stabilizacja ciśnienia  Dynamiczna stabilizacja cieśnienia wraz z 
odgazowaniem  

Zasobnik C.W.U. 1000 dm3 , cieśnienie pracy 10 bar, 
temperatura pracy 85 C, materiał 
wykonania stal nierdzewna, krótce 
przyłączeniowe min 5 szt.  Dopływ wody 
zimnej i odpływ wody ciepłej dn 40 . 

Klasa odporności pożarowej kotłowni według obowiązujących przepisów zgodnie 

z projektem 

Wentylacja pomieszczenia kotłowni według obowiązujących przepisów zgodnie 

z projektem 

Zabezpieczenie kotłowni  Zgodnie z PN i EN zgodnie z projektem 

Wymagania Dozoru Technicznego według obowiązujących przepisów 

Aktywny system bezpieczeństwa gazu według obowiązujących przepisów zgodnie 

z projektem 

Pozostałe urządzenia  wg schematu dołączonego do niniejszego 

opracowania 

 

UWAGA: Dopuszcza się rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych niż 

wskazano w w/w tabeli. Powyższe winny być przedstawione przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez  Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego  
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Wewnętrzna instalacja gazowa o następujących parametrach użytkowych: 

Instalacja gazu zgodnie z projektem 

Rodzaj gazu Wysokometanowy GZ50 

Instalacja gazowa wewnętrzna z przewodów stalowych według PN i EN 

 

2.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 
Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 
istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i 
wybudowana w systemie metrycznym SI. 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane 
w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy 
zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, 
Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do 
zastosowania w robotach.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2016 poz. 290 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 
2015 poz. 1775), 

 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 (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), (Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy); (Dz.U. 
2011 nr 173 poz. 1034 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2015 poz. 1554 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2015 poz. 122 z późn. zm.);, 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska) (tekst jednolity 
2016, Dz. U. 2016 poz. 672)  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) Dz.U. 2016 poz. 778, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ((Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody) Dz.U. 2016 poz. 422 z późn. zm)), 

 Ustawy - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 220 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, 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. 2012, poz. 1229 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów ((Dz.U. 2014 poz. 1923); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze), (Dz.U. 2016 
poz. 1131) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2016  poz. 1570 
z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych), (Dz.U. 2016 
poz. 1020 z późn. zm.); 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017r. poz. 736 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 799), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 
2013 poz. 640); 
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Normy:  

 PN-EN 12670:2002P - Kamień naturalny Terminologia, 
 PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 
 PN-EN 12279:2004/A1:2007 - Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia 

gazu na przyłączach -Wymagania funkcjonalne 
 PN-EN 12309-2:2015-09 - Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane 

gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -Część 2: Bezpieczeństwo 
 PN-EN 12309-6:2015-04 - Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane 

gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 6: Obliczanie 
sprawności sezonowej 

 PN-EN 12327:2013-02 - Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne 

 PN-EN 12405-1+A2:2010 - Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie 
objętości 

 PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie 
zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia"  

 PN-EN 303-3:2002/A2:2005 - Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa 
gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik 

 PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 
gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania. 

 PN-EN ISO 10121-2:2013-09 - Metody badania do oceny parametrów użytkowych 
mediów i urządzeń stosowanych do oczyszczania powietrza z gazów w wentylacji 
ogólnej -- Część 2: Urządzenia do oczyszczania powietrza z gazów (GPACD) 

 SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i 
budowa; 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.; 
 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania  

 PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory Część 1: Wymagania i warunki 
techniczne 

 PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 
obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, 
Moduł M3-3 

 PN-M-75002: 2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania 
– Wymagania ogólne i badania 

 PN-EN 215:2015 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 
 PN-EN 13480-1:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia 

ogólne 
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 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTI INSTAL 
2001.06, zeszyt nr1  

  Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI INSTAL,  
2001.08., zeszyt nr2  

  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI 
INSTAL, 2003.05., zeszyt nr6  

  Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI 
INSTAL, 2004., zeszyt nr10 

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne i 
konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty 
instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki 
Budowlanej   

 Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal”,  
 
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z najaktualniejszych aktów 
prawnych, przepisów oraz norm. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich 
aktów prawnych i normatywnych. Spis ww. aktów prawnych i normatywnych nie stanowi 
wykazu zamkniętego obowiązujących przepisów. 
  

 

 

 








