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NAZWY I KODY ROBO" T BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMO" WIENIA

Usługi i roboty:
Główny przedmiot zamówienia:
45 25 10 00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektroćiepłowni
Usługi i roboty:
71320000-7 Usługi inz@ynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukćji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroćiągo w, ćiągo w 
                                                    komunikaćyjnyćh i linii energetyćznyćh
45233200-1 Roboty w zakresie ro z@nyćh nawierzćhni
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnyćh zakłado w grzewćzyćh
45261000-4 Wykonywanie pokryć  i konstrukćji daćhowyćh oraz podobne roboty
45262000-1 Spećjalne roboty budowlane, inne niz@  daćhowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaćji elektryćznyćh
45316000-5 Instalowanie systemo w os wietleniowyćh i sygnalizaćyjnyćh
45331000-6 Instalowanie urządzen  grzewćzyćh, wentylaćyjnyćh i klimatyzaćyjnyćh
45343000-3 Roboty instalaćyjne przećiwpoz@arowe
45351000-2 Mećhanićzne instalaćje inz@ynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowaćyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzćhni kryjąćyćh
45330000-9 Roboty instalaćyjne wodno-kanalizaćyjne i sanitarne
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowyćh sieći zasilająćyćh
45231223-4 Roboty pomoćnićze w zakresie przesyłu gazu
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WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I SKRÓTÓW

Uz@yte w niniejszym Programie Funkćjonalno-Uz@ytkowym (zwanym tez@  Wymaganiami Zamawiająćego) i
wymienione poniz@ej okres lenia i skro ty nalez@y rozumieć  następująćo:

 Instalacja  Kogeneracji -  instalaćja  słuz@ąća  do  ro wnoćzesnego  wytwarzania  energii
elektryćznej i ćieplnej w trakćie tego samego proćesu tećhnologićznego

 Instalacja  Wysokosprawnej  Kogeneracji (Elektrociepłownia  Gazowa)  –  instalaćja
kogeneraćji, kto ra zapewni oszćzędnos ć  energii pierwotnej zuz@ywanej w jednostće kogeneraćji
w wysokos ći nie mniejszej niz@  10% w poro wnaniu z wytwarzaniem energii elektryćznej i ćiepła
w  układaćh  rozdzielonyćh  o  referenćyjnyćh  wartos ćiaćh  sprawnos ći  dla  wytwarzania
rozdzielonego, o moćy elektryćznej 1,20 MWel (+7%) i moćy ćieplnej 1,66 MWth, (+ - 10%), kto ra
będzie  zrealizowana  w  PEC  Sp.  z  o.o.  w  Radzyniu  Podlaskim  w  ramaćh  niniejszego
Przedsięwzięćia,

 Jednostka  kogeneracji  (agregat  kogeneracyjny)  –  wyodrębniony  zespo ł  urządzen ,  kto ry
moz@e wytwarzać  ro wnoćzes nie energię elektryćzną i  ćiepło w ramaćh tego samego proćesu
tećhnologićznego,

 Dokumentacja  projektowa  –  Wszelkie  projekty,  rysunki,  opisy,  dećyzje,  uzgodnienia  i
pozwolenia  niezbędne  do  realizaćji  i  eksploataćji  Przedsięwzięćia,  a  w  szćzego lnos ći  –  do
wykonania Robo t przez Wykonawćę,

 Dokumentacja  powykonawcza  –  Dokumentaćja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robo t  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawćzymi.
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje się ro wniez@  okres lenie „Projekt Powykonawćzy”,

 Gwarancja Jakości  – Udzielona przez Wykonawćę gwaranćja na praće wykonane w ramaćh
Umowy  na  roboty  budowlano-montaz@owe.  Udzielenie  gwaranćji  oznaćza,  z@e  Wykonawća
gwarantuje,  z@e  przedmiot  umowy  został  wykonany  bez  wad  i  nalez@yćie,  w  tym  spełnia
parametry  gwarantowane,  a  w  przypadku  ujawnienia  się  wady  w  przedmioćie  umowy,
Wykonawća ponosi z tego tytułu odpowiedzialnos ć  okres loną w umowie i w przepisaćh prawa
z tytułu nienalez@ytego wykonania zobowiązania. Okres gwaranćji Jakos ći dla robo t budowlano
– montaz@owyćh i instalaćji wynosi 60 miesięćy, natomiast dla urządzen  – 24 miesiąće od daty
odbioru kon ćowego Elektroćiepłowni Gazowej i przekazania do eksploataćji, 

 Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  /  Inżynier  –  Osoba  fizyćzna,  posiadająća  wymagane
kwalifikaćje (Samodzielne funkćje tećhnićzne w budownićtwie) i sprawująća funkćje nadzoru
na  Plaću  Budowy  okres lone  przez  Art.  25  polskiego  Prawa  Budowlanego,  w  imieniu
Zamawiająćego.

 Istniejąca Instalacja – Istniejąća ćiepłownia Zamawiająćego, opalana węglem kamiennym,

 Umowa  na  Roboty  –  Umowa  zawarta  między  Wykonawćą  Robo t  a  Zamawiająćym  na
wykonanie Robo t związanyćh z realizaćją Przedsięwzięćia.

 Parametry Gwarantowane – Parametry gwarantowane w Oferćie przez Wykonawćę, zgodnie
z  wymaganiami  niniejszej  Spećyfikaćji  Istotnyćh  Warunko w  Zamo wienia,  kto re  mają  być 
osiągnięte przez Instalaćję kogeneraćji lub przez jej poszćzego lne elementy,  jak okres lono w
rozdziale 1.1.1. niniejszego PFU. 

 Pomiary Gwarancyjne  – Pomiary  prowadzone  w trakćie  Pro b  Kon ćowyćh,  mająće  na ćelu
potwierdzenie, z@e Obiekt oraz poszćzego lne jego elementy osiągają parametry Gwarantowane. 
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 Pozwolenie  na  użytkowanie  –  Pozwolenie  na  uz@ytkowanie  w  rozumieniu  Ustawy  Prawo
Budowlane,

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipća 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
wraz  z  po z niejszymi  zmianami  i  towarzysząćymi  rozporządzeniami,  regulująća  działalnos ć 
obejmująćą  projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbio rki  obiekto w  budowlanyćh  oraz
okres lająća zasady działania organo w administraćji publićznej w tyćh dziedzinaćh,

 Projekt  lub  Przedsięwzięcie  lub  Inwestycja  –  Przedsięwzięćie  inwestyćyjne  pod  nazwą
"Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu  zwiększenia  jego
efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim„ w tym wszelkie
działania  zmierzająće  do  jego  przygotowania,  wdroz@enia,  urućhomienia  i  przekazania  do
eksploataćji,  wspo łfinansowane  ze  s rodko w  Unii  Europejskiej  w  ramaćh  Programu
Operaćyjnego  Infrastruktura  i  S" rodowisko  2014-2020,  Działanie  1.6  Promowanie
wykorzystywania  wysokosprawnej  kogeneraćji  ćiepła  i  energii  elektryćznej  w  oparćiu  o
zapotrzebowanie na ćiepło uz@ytkowe Poddziałanie 1.6.1 Z" ro dła wysokosprawnej kogeneraćji,

 Próby  Końcowe  –  Pro by  przeprowadzone  przed  przejęćiem  Robo t  od  Wykonawćy  i
podpisaniem  protokołu  odbioru  kon ćowego,  kto re  mają  na  ćelu potwierdzenie  spełnienia
Wymagan  Zamawiająćego,  a  w  szćzego lnos ći  Parametro w  Gwarantowanyćh  okres lonyćh  w
rozdziale 1.1.1 niniejszego PFU. Elementem Pro b Kon ćowyćh są Pomiary Gwaranćyjne,

 Roboty – Stałe i tymćzasowe roboty, kto re mają zostać  wykonane w ramaćh Umowy na Roboty
nadzorowane  przez  Zamawiająćego  (wyłąćzająć  urządzenia  i  sprzęt,  kto re  mają  być 
dostarćzone i urućhomione),

 Strona  oraz  Strony  –  Oznaćzają  odpowiednio  Zamawiająćego  lub  Wykonawćę  Robo t  oraz
Zamawiająćego i Wykonawćę Robo t łąćznie,

 Teren Budowy  lub  Plac Budowy  – Przestrzen ,  w kto rej  prowadzone są roboty budowlane
związane z Robotami, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplećza budowy,

 Warunki Gwarancyjne  – Warunki, w kto ryćh mierzone będzie spełnianie przez Obiekt oraz
poszćzego lne jego elementy (urządzenia, instalaćje itp.), wartos ći okres lonyćh jako Parametry
Gwarantowane.  Warunki  Gwaranćyjne  opisano  w SIWZ i  załąćzniku nr  8  do SIWZ (projekt
umowy),

 Wykonawca  Robót  –  Podmiot  wykonująćy  Umowa  na  Roboty,  nadzorowany  przez
Zamawiająćego, odpowiedzialny za włas ćiwe wykonanie robo t  budowlanyćh i instalaćyjnyćh,
dostaw i/lub usług w ramaćh Umowy,

 Wymagania Zamawiającego – Niniejszy Program Funkćjonalno-Uz@ytkowy i SIWZ

 Zamawiający  /  Inwestor  –  Strona  Umowy  o  Usługi  oraz  Umowy  na  Roboty,  tj.
Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.;  ul.  Świętego  Brata  Alberta
Chmielowskiego 12; 21-300 Radzyń Podlaski

 Zasadniczy Element Robót lub Zasadniczy Element Obiektu – Zasadnićze ćzęs ći Robo t, jakie
wyszćzego lniono w rozdziale 1.1 niniejszego PFU

Skróty literowe

Uz@ywane skro ty nalez@y ćzytać  następująćo:

AKP aparatura kontrolno-pomiarowa,

AKPiA aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
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DTR dokumentaćja tećhnićzno-rućhowa,

NN niskie napięćie,

PFU Program Funkćjonalno-Uz@ytkowy,

PZJ Program Zapewnienia Jakos ći,

SO staćja obiektowa,

SZR system zasilania awaryjnego,

UE Unia Europejska,

WTWiOR Warunki Tećhnićzne Wykonania i Odbioru Robo t,
WZ Wymagania Zamawiająćego
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1. OPIS OGO" LNY PRZEDMIOTU ZAMO" WIENIA

1.1. Charakterystyćzne parametry okres lająće wielkos ć  obiektu i zakres zamo wienia  
Zadanie  inwestyćyjne  pod  nazwą  ""Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu
zwiększenia  jego  efektywności  –  budowa  elektrociepłowni  gazowej  w  Radzyniu  Podlaskim””
będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamo wienia jest zaprojektowanie,
uzyskanie niezbędnyćh pozwolen  i uzgodnien , oraz wykonanie dostaw, prać budowlanyćh, instalaćyjnyćh
i montaz@owyćh, wyposaz@enie, urućhomienie, wyszkolenie przyszłego personelu 

 Instalaćji  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  z  dwoma agregatami  kogeneraćyjnymi  o łąćznej  moćy
elektryćznej min. 1,2 MWel (+7%) i moćy ćieplnej 1,66 MWth (+ - 10%) w oparćiu o spalanie gazu
ziemnego  wysokometanowego  symbol  E.  Produkowana  łąćzna  moć  elektryćzna  i  ćieplna  ma
zapewnić  osiągnięćie  wskaz niko w  rezultatu  zawartyćh  w  umowie  o  dotaćję  Zamawiająćego z
NFOS" iGW, kto re wynoszą: zmniejszenie zuz@yćia energii pierwotnej o 23577,5 GJ i roćzny spadek
emisji gazo w ćieplarnianyćh o 7829,0 ton ro wnowaz@nika CO2. Wykonawca powinien wykonać
inwestycję  opisaną  założeniami  technicznymi  według  przedmiotowego  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego. Zakres inwestycji:

A. Wykonanie  prać  projektowyćh  (projekty  budowlane,  wykonawćze  i  powykonawćze)  oraz
uzyskanie niezbędnyćh pozwolen  i uzgodnien  na budowę Instalaćji Wysokosprawnej Kogeneraćji
(w tym pozwolenia na budowę). 

B. Budowę budynku Elektroćiepłowni Gazowej na działće o nr geod. 1042/8 w Radzyniu Podlaskim
wraz z instalaćjami wewnętrznymi, przyłąćzami oraz zagospodarowaniem terenu woko ł nowego
budynku.  Budynek  konstrukćji  z@elbetowej  z  umieszćzonymi  dwoma  jednostkami
kogeneraćyjnymi  w  wydzielonyćh  dla  kaz@dej  jednostki  pomieszćzeniaćh  z@elbetowyćh,
wyposaz@onyćh  w niezalez@ne  układy wentylaćji  i  tłumiki  hałasu  oraz  rozdzielnie  elektryćzne  i
pomieszćzenia dla szaf AKPiA. Zostaną tam zamontowane pozostałe urządzenia tećhnologićzne, w
tym wymienniki dla układu spalinowego oraz tłumiki spalin.
Dopuszćza  się  jako  rozwiązanie  ro wnowaz@ne  zabudowę  elektroćiepłowni  w  budynku
akustyćznym o ro z@nej konstrukćji s ćian spełniająće wymogi normy akustyćznej. Nie dopuszćza się
zabudowy kontenerowej. 

C. Dostawę  i  instalaćję  kompletnej  tećhnologii  Instalaćji  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  zasilanej
gazem ziemnym (lub gazem skroplonym LNG) składająćej się z:
 Dwo ćh kompletnyćh agregato w kogeneraćyjnyćh zasilanyćh gazem ziemnym o znamionowej

moćy elektryćznej  ćzynnej  0,6  MWel (+7%) i  moćy ćieplnej 0,83 MWth (+ -  10%) kaz@dy,  z
moz@ liwos ćią płynnej regulaćji praćy w zakresie 50%-100% moćy

 Układo w  sterowania  i  automatyki  kaz@dą  jednostką  kogeneraćyjną  oraz  automatyki
nadrzędnej zarządzająćej praćą kaskady jednostek kogeneraćyjnyćh w dowolnej konfiguraćji
obćiąz@enia, synćhronizaćji z siećią, sterowanie układem odzysku ćiepła

 Układo w  pomiarowyćh  i  automatyki  niezbędnej  dla  prawidłowej  praćy  urządzen  oraz
rozlićzen  i ćertyfikato w

 Układo w awaryjnego ćhłodzenia silniko w gazowyćh
 Kompletu pomp, wymienniko w, naćzyn  wzbiorćzyćh, ruroćiągo w i armatury

D. Dostawę i instalaćję urządzen  i armatury słuz@ąćyćh do wyprowadzenia 100% moćy elektryćznej
do istniejąćej rozdzielni SN (wraz z niezbędną przebudową rozdzielni SN) oraz rozdzielni NN do
zasilania odbioro w własnyćh na terenie Inwestora
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E. Dostawę  i  montaz@  urządzen  i  armatury  słuz@ąćyćh  do  wyprowadzenia  produkowanej  energii
ćieplnej do istniejąćej ćiepłowni PEC Radzyn  Podlaski wraz z koniećzną przebudową istniejąćego
układu hydraulićznego kotłowni i włąćzeniu w system gospodarki ogo lnej. 

F. Budowę instalaćji gazowej zasilająćej w gaz ziemny zgodnie ze zaktualizowanymi przez Oferenta
warunkami przyłąćzenia do sieći gazowej
 Wykonanie, dostawę i montaz@  kompletnyćh s ćiez@ek gazowyćh do agregato w kogeneraćyjnyćh

wraz z lićznikami zuz@yćia gazu, układami spręz@ania (jes li są wymagane), filtrami i pozostałą
armaturą

 Dostawa i montaz@  pozostałej armatury instalaćji gazu ziemnego
G. Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniająćej poprawną i zgodną z projektem

praćę układu kogeneraćyjnego
H. Wykonanie  zagospodarowania  terenu  woko ł  budynku  Elektroćiepłowni  Gazowej  (drogi

dojazdowe, ćhodniki)
I. Wykonanie  systemu  monitoringu,  wizualizaćji  oraz  zdalnego  sterowania  i  nadzoru  praćy

Elektroćiepłowni Gazowej

1.1.1. Wartos ći gwarantowane
Ustala się w ramaćh niniejszej umowy następująćy wykaz Wartos ći Gwarantowanyćh, kto re 
bezwzględnie muszą być  spełnione:

Parametr tećhnićzny Wartos ć  gwarantowana
Moć ćieplna Instalaćji Wysokosprawnej 
Kogeneraćji [kW] 1)

Zgodnie ze złoz@oną ofertą i wymogami granićznymi 
z pkt.1.4.2

Moć elektryćzna Instalaćji Wysokosprawnej 
Kogeneraćji [kW]

Zgodnie ze złoz@oną ofertą i nie mniej niz@  w pkt.1.4.2

Sprawnos ć  elektryćzna rzećzywista Jednostki 
Kogeneraćyjnej dla moćy znamionowej [%] 2) Zgodnie ze złoz@oną ofertą i nie mniej niz@  w pkt.1.4.2

Łąćzna sprawnos ć  energetyćzna rzećzywista 
układu kogeneraćyjnego [%] 3) 4) Zgodnie ze złoz@oną ofertą i nie mniej niz@  w pkt.1.4.2

Skład gazo w odlotowyćh
Zgodnie ze złoz@oną ofertą i wymogami granićznymi 
z pkt.1.4.2

Oćhrona akustyćzna (poziom hałasu na granićy
działki), badania wg obowiązująćyćh norm

LAeq N = 45 dB dla pory noćnej
LAeq D =50 dB dla pory dziennej

1) Okres lona  jako stabilna  utrzymywana  w załoz@onyćh 12-to  godzinnyćh  poziomaćh w okresie  rućhu
pro bnego  w  trakćie,  kto rego  wykonywane  były  pomiary  gwaranćyjne;  lićzona  jako  ilos ć  energii
ćieplnej  odebranej  przez  wodę  ćhłodząćą  z  układu  kogeneraćyjnego  zmierzoną  ćiepłomierzem
przewidzianym  do  rozlićzania  ćiepła  wyprodukowanego  w  kogeneraćji;  zweryfikowana  w  okresie
gwaranćji

2) Lićzona  jako  ilos ć  energii  elektryćznej  zmierzonej  na  zaćiskaćh  generatora  do  energii  ćhemićznej
wprowadzonej w paliwie. Pro ba przeprowadzona przy 100% obćiąz@eniu układu kogeneraćyjnego na
paliwie spełniająćym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłąćzenia do sieći gazowej

3) Lićzona  jako suma ilos ći  energii  elektryćznej  zmierzonej  na  zaćiskaćh generatora  i  energii  ćieplnej
odebranej przez wodę ćhłodząćą z układu kogeneraćyjnego do energii ćhemićznej wprowadzonej w
paliwie.  Pro ba  przeprowadzona  przy  100%  oraz  najniz@szym  dopuszćzalnym  obćiąz@eniu  układu
kogeneraćyjnego

4)   Dla obćiąz@enia 100%, wartos ći rzećzywiste mierzone na lićznikaćh bez uwzględniania jakićhkolwiek
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toleranćji, dla poziomu emisji NOx ≤ 95 Mg/Nm³ (przy zawartos ći 15% O2 w spalinaćh). 

1.1.2. Zakres prać objętyćh przedmiotem Zamo wienia
1.1.2.1. Postanowienia ogo lne
1. Zakres  prać  objętyćh  przedmiotem  zamo wienia  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  Instalaćji

Wysokosprawnej Kogeneraćji  wraz z: kompletnym wyposaz@eniem, infrastrukturą towarzysząćą (w
tym niezbędnyćh przyłąćzy i połąćzen  z obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a
takz@e demontaz@  i rozbio rkę obiekto w istniejąćyćh na terenie lokalizaćji Obiektu (w tym ro wniez@ , jez@eli
takie obiekty zostaną ujawnione w trakćie Robo t).

2. Wykonawća  będzie  odpowiedzialny  za  zaprojektowanie  i  wykonanie  Robo t  odpowiadająćyćh pod
kaz@dym względem wymogom Zamawiająćego zawartym w SIWZ, a w szćzego lnos ći w niniejszym PFU,
zgodnyćh z najnowszą praktyką i wiedzą inz@ynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.

3. Wykonawća winien:
a.  Zapoznać  się  z  nalez@ytą  starannos ćią  z  tres ćią  SIWZ i  uzyskać  wiarygodne  informaćje  odnos nie

kaz@dego  i  wszystkićh  warunko w  i  zobowiązan ,  kto re  w  jakikolwiek  sposo b  mogą  wpłynąć  na
wartos ć  ćzy ćharakter Oferty lub wykonanie Robo t,

b. Zaakćeptować  bez zastrzez@en  ćzy ogranićzen  i w ćałos ći tres ć  SIWZ, obejmująćą PFU (Wymagania
Zamawiająćego) i Wzo r Umowy.

4. Wykonawća winien uwzględnić , iz@  praće budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie funkćjonująćej
Ciepłowni Miejskiej. Wykonawća będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie Robo t, aby Roboty te
nie zakło ćały normalnej praćy Ciepłowni Miejskiej.

5. Wykonawća moz@e na własną odpowiedzialnos ć  oraz na własny koszt i ryzyko odwiedzić  i sprawdzić 
miejsća Robo t oraz jego otoćzenia w ćelu oćeny wszelkićh ćzynniko w koniećznyćh do przygotowania
Oferty i wykonania Umowy.

6. Wykonawća będzie wspo łpraćował z powołanym przez Zamawiająćego i działająćym w jego imieniu
Inz@ynierem kontraktu zwanym dalej Inspektorem na kaz@dym etapie realizaćji inwestyćji. 

1.1.2.2. Projektowanie
1. Wykonawća w ramaćh Umowy na Roboty winien opraćować  i zatwierdzić  u Zamawiająćego wszelką

dokumentaćję niezbędną do wybudowania, urućhomienia, odbioru oraz przekazania do uz@ytkowania
Instalaćji Wysokosprawnej Kogeneraćji. 

2. Wykonawća pozyska w imieniu i  na rzećz Zamawiająćego wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim i  UE uzgodnienia,  opinie,  pozwolenia,  dećyzje administraćyjne (ponad te posiadane przez
Zamawiająćego),  niezbędne  do  urućhomienia  i  eksploataćji  Obiektu,  w  tym  w  szćzego lnos ći
pozwolenie  na uz@ytkowanie.  W zakresie obowiązko w Wykonawćy będzie przy tym opraćowanie i
skompletowanie  wniosko w  o  wszelkie  uzgodnienia,  opinie,  pozwolenia  i  dećyzje  administraćyjne
niezbędne do urućhomienia i eksploataćji Obiektu

3. Jez@eli  prawo  lub  względy  praktyćzne  wymagają,  aby  niekto re  dokumenty  opraćowane  przez
Wykonawćę były poddane weryfikaćji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
władze,  to  przeprowadzenie  weryfikaćji  i/lub uzyskanie  uzgodnien  będzie  przeprowadzone  przez
Wykonawćę  na  jego  koszt  przed  przedłoz@eniem  tej  dokumentaćji  do  zatwierdzenia  przez
Zamawiająćego.  Dokonanie  weryfikaćji  i/lub  uzyskanie  uzgodnien  nie  przesądza  o  zatwierdzeniu
przez  Zamawiająćego,  kto ry  odmo wi  zatwierdzenia  w  kaz@dym  przypadku,  kiedy  stwierdzi,  z@e
dokument nie spełnia wymagan  Umowy.

4. Zatwierdzenie  przez  Zamawiająćego  dokumento w  opraćowanyćh  przez  Wykonawćę  Robo t  jest
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warunkiem  koniećznym  realizaćji  Umowy,  lećz  nie  ogranićza  odpowiedzialnos ći  Wykonawćy
wynikająćej z Umowy.

1.1.2.3. Roboty
Wykonawća wybuduje Instalaćję Wysokosprawnej  Kogeneraćji  wraz z realizaćją dostaw materiało w i
urządzen ,  przyłąćzami,  siećiami  i  instalaćjami  pomoćnićzymi,  zgodnie  z  warunkami  pozwolenia  na
budowę  oraz  opraćowanymi  przez  Wykonawćę  i  zatwierdzonymi  przez  Zamawiająćego  projektami
wykonawćzymi.  Zakres  Robo t  obejmuje  w  szćzego lnos ći  ćo  najmniej  następująće  roboty,  obiekty  i
elementy:
1. Praće przygotowawćze i pomoćnićze:

a) Zagospodarowanie Plaću Budowy, w tym zaplećza budowy, doprowadzenie medio w niezbędnyćh
na  ćzas  budowy  (opomiarowanyćh  w  sposo b  umoz@ liwiająćy  ićh  rozlićzenie  z  Zamawiająćym),
ogrodzenia, dro g dojazdowyćh, urządzen  ppoz@ . i BHP.

Wykonawća musi wćzes niej przygotować  teren do sprawnego zrealizowania inwestyćji. Będzie
to  polegało  na  wykonaniu  prać  polegająćyćh  na  rozbio rće  pozostałos ći  fundamento w
betonowyćh po wćzes niej rozebranym budynku oraz ćzęs ći staryćh kanało w ćiepłownićzyćh.
Ewentualnie  nalez@y   wykonać  przyłąćza  do  sieći  infrastruktury  tećhnićznej  na  potrzeby
budowy. Praće te zostaną zrealizowane na zgłoszenie budowy w organie nadzoru budowlanego
do 15.05.2020 r. 

b) Zapewnienie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  na  etapie  wykonawstwa  robo t  i  inwentaryzaćji
powykonawćzej

ć) Przebudowa kolidująćyćh sieći
d) Pozostałe praće wymagane do przygotowania terenu pod budowę budynku elektroćiepłowni (w

tym np. niwelaćja terenu)
2. Roboty budowlane oraz wykon ćzeniowe budynku elektroćiepłowni, w tym m.in.:

a. Roboty ziemne, betonowe i z@elbetowe: fundamenty obiekto w budowlanyćh (w tym budynko w),
fundamenty pod urządzenia, podłoz@a itp.

b. Budynek elektroćiepłowni (w tym konstrukćja,  daćh, s ćiany, posadzki,  tynki,  elewaćje,  bramy,
stolarka okienna i drzwiowa itd.).

ć.  Pozostałe roboty budowlane i wykon ćzeniowe
3. Instalaćje  tećhnologićzne  łąćznie  z  pełną  dostawą  maszyn  i  urządzen  oraz  wszystkimi  praćami

montaz@owo-instalaćyjnymi  w  zakresie  niezbędnym  dla  osiągnięćia  załoz@onyćh  efekto w  i  ćelo w
Przedsięwzięćia

4. Układ sterowania i automatyki
a. Układy automatyki i sterowania praćą pojedynćzego układu. 
b. Układy  sterowania  i  automatyki  nadrzędnej  (szafa  sterująća  gło wna)  zarządzająćyćh  praćą

kaskady zespoło w w dowolnej konfiguraćji obćiąz@enia. Oprogramowanie automatyki powinno
umoz@ liwiać  obsłudze  wybo r  optymalizaćji  praćy  kaskady  i  poszćzego lnyćh  jednostek
kogeneraćyjnyćh,  z  nastawą  praćy  w  kogeneraćji  na  maksymalną  moć  elektryćzną  lub
maksymalną moć ćieplną lub najwyz@szą sprawnos ć  ćałkowitą.

ć. Układy pomiarowe  i  automatyki  niezbędnej  do prawidłowej  praćy urządzen ,  dla rozlićzen  i
ćertyfikato w.

d. Układy automatyki i sterowania praćą układu odzysku ćiepła.
e. Centralne  oprogramowanie  wizualizaćyjne  i  arćhiwizaćyjne  (SCADA)  dla  kontroli  praćy

obiekto w  wraz  z  moz@ liwos ćią  zdalnego  sterowania  poszćzego lnymi  fazami  proćesu
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tećhnologićznego.   Dla  ćelo w  odćzytu  wszystkićh  parametro w  praćy  i  sumaryćznej  ilos ći
wytworzonej energii ćieplnej i elektryćznej wraz z ilos ćią zuz@ytego paliwa i w ćelu arćhiwizaćji
oraz  raportowania  wybranyćh  parametro w,  moz@ liwos ći  generowania  trendo w,  zestawien 
alarmo w  itd.,  oprogramowanie  winno  być  sćalone  z  istniejąćymi  systemami  w  zakresie
raportowania i zbierania danyćh wykonanymi przez ZPSA Ostro w Wielkopolski.

5. Sieći  i  instalaćje zewnętrzne  (tećhnologićzne i  sanitarne)  niezbędne dla funkćjonowania  Instalaćji
Wysokosprawnej Kogeneraćji, takie jak (lećz nie ogranićzająće się do):
a. Sieći/przyłąćza gazowe.
b. Sieći/przyłąćza i instalaćje wodoćiągowe (sanitarna, tećhnologićzna, ppoz@ .).
ć. Sieći/przyłąćza i instalaćje kanalizaćyjne (kanalizaćja tećhnologićzna, deszćzowa i sanitarna).
d. Sieći/przyłąćza i instalaćje ćiepłownićze.
e. Sieć /przyłąćza i instalaćje elektroenergetyćzne zasilania elektryćznego.
f. Sieći słaboprądowe (teletećhnićzna, alarmowa itp.).

6. Instalaćje wewnętrzne w budynku elektroćiepłowni, takie jak (lećz nie ogranićzająće się do):
a. Instalaćja gazowa. Dostawa i montaz@  instalaćji gazowej od kurka gło wnego w punkćie gazowym

na terenie posesji zgodnie z warunkami przyłąćzenia do sieći gazowej (Załącznik nr 4 do PFU). 
b. Wentylaćja grawitaćyjna i mećhanićzna wraz z urządzeniami.
ć. Instalaćja wodoćiągowa wraz z armaturą i urządzeniami.
d. Instalaćja kanalizaćyjna wraz z przyborami i urządzeniami.
e. Instalaćja grzewćza wraz z armaturą i urządzeniami.

7. Instalaćje elektroenergetyćzne
a. Instalaćja wyprowadzenia moćy elektryćznej wraz z nowo budowaną rozdzielnią SN – obiektową

do istniejąćej rozdzielni SN oraz rozdzielnię NN do zasilania odbioro w własnyćh.
b. Staćję elektroenergetyćzną SN/nN Zamawiająćego zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa na

działće nr 1042/8 przebudować /dostosować  do przyłąćzenia instalaćji i urządzen  wytwo rćzyćh
energii elektryćznej. 

ć. praće w zakresie instalaćji elektroenergetyćznyćh muszą być  wykonane zgodnie z uaktualnionymi
przez Wykonawćę warunkami przyłąćzenia  wydanymi przez PGE Dystrybućja  S.  A.  Oddział  w
Lublinie (załącznik nr 3 do PFU). 
Zakres prać opisany w pkt 5 warunko w przyłąćzenia (załąćznik nr 3 do PFU) lez@y po stronie PGE
Dystrybućja S.A. 

d. Instalaćja uziemiająća, odgromowa i połąćzen  wyro wnawćzyćh.
e. Instalaćje wewnętrzne dla potrzeb własnyćh Elektroćiepłowni Gazowej (os wietlenie i gniazda).
f. Instalaćje słaboprądowe (teletećhnićzna, alarmowa itp.).
g. Instalaćja systemu sterowania i wizualizaćji.

8. Zagospodarowanie terenu
a. Ciągi pieszo-jezdne, drogi, ćhodniki – zapewniająće dojazd, dojs ćie i moz@ liwos ć  manewrowania na

terenie Obiektu.
b. Odwodnienia ćiągo w pieszo-jezdnyćh.
ć. Os wietlenie zewnętrzne.
d. Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidująćej z budynkiem elektroćiepłowni i

planowaną infrastrukturą tećhnićzną.
e. Uporządkowanie  Plaću Budowy wraz z  odtworzeniem stanu obiekto w naruszonyćh w trakćie

robo t.
f. Ukształtowanie terenu.
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9. Wszystkie inne roboty i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnej Instalaćji Wysokosprawnej
Kogeneraćji,  uzyskanie  wszelkićh  wymaganyćh  prawem  pozwolen  oraz  przekazania  jej  do
eksploataćji i uz@ytkowania.

1.1.2.4. Dostawy
Wykonawća dostarćzy i zamontuje wszystkie urządzenia, w tym mećhanićzne, elektryćzne oraz

AKPiA  niezbędne  do  prawidłowego  funkćjonowania  i  eksploataćji  Instalaćji  Wysokosprawnej
Kogeneraćji.  Wszystkie  dostarćzone  maszyny  i  urządzenia  muszą  być  nowe  i  nie  mogą  być  nigdzie
wćzes niej uz@ywane.

Kaz@dy agregat  kogeneraćyjny musi  składać  się  z  silnika tłokowego na gaz ziemny,  generatora
prądu zmiennego wraz z kompletnym układem automatyki sterująćej praćą pojedynćzego agregatu.

1.1.2.5. Rozrućh, Pro by Kon ćowe i Odbio r przez Zamawiająćego

a) Wymagania dla rozruchu.
    Po zakon ćzeniu ćałos ći inwestyćji,  nastąpi rozrućh instalaćji zgodnie z ustalonym harmonogramem
rozrućhu.  Wykonawća  zapewni  na  swo j  koszt  udział  spećjalistyćznej  grupy  rozrućhowej  w  zakresie
realizowanyćh przez niego prać. Grupa ta będzie wykonywać  swoje ćzynnos ći wspo łpraćująć z zespołem
dokonująćym rozrućhu urządzen  tećhnologićznyćh. Praće rozrućhowe wykonywane będą w obećnos ći
przedstawićieli  Zamawiająćego.  W  terminie  30-tu  dni  przed  planowanym  terminem  rozrućhu  ćałej
kogeneraćji  Wykonawća  uzgodni  z  Zamawiająćym  szćzego łowy  harmonogram  rozrućhu  instalaćji  i
urządzen  elektryćznyćh.  Harmonogram  ten  będzie  ro wniez@  zawierał  lićzbę  personelu  pomoćnićzego
Wykonawćy oraz personelu Zamawiająćego.  Wszelkie s rodki  (np.  wykonanie  tymćzasowego zasilania,
wymiana zuz@ytyćh wkładek bezpiećznikowyćh, z@aro wek itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozrućhu
zapewni  Wykonawća.  Wykonawća  pokryje  ro wniez@  wszelkie  koszty  związane  z  wystąpieniem
ewentualnyćh awarii urządzen  powiązanyćh z praćą kogeneraćji. Wszystkie urządzenia wirująće takie jak
pompy  i  silniki  oraz  urządzenia  pomoćnićze  powinny  zostać  wypro bowane  pod  obćiąz@eniem  ze
sterowaniem  ręćznym  i  automatyćznym  w  warunkaćh  rućhowyćh  z  mediami  w  instalaćjaćh.  Cała
aparatura i wszystkie 
elementy  sterownićze  powinny  być  wypro bowane  w  zakresie  funkćji  kontrolnyćh,  alarmowyćh  w
warunkaćh  rućhowyćh  z  mediami  tećhnologićznymi  w  instalaćjaćh.  Opro ćz  pro b  funkćjonalnyćh
poszćzego lnyćh elemento w i układo w elektryćznyćh. Wykonawća dokona pro b działania zabezpiećzen .

b) Wymagania dla ruchu próbnego 
     Po  zakon ćzonym  okresie  testo w  ćałej  instalaćji  kogeneraćyjnej  obejmująćym  wyregulowanie  i

dostrojenie instalaćji do warunko w zmiennego obćiąz@enia nastąpi 72-godzinny rućh pro bny. W trakćie
rućhu  pro bnego  nastąpi  pomiar  parametro w  kontrolnyćh  deklarowanyćh  przez  Wykonawćę  w
złoz@onej  oferćie  wstępnej  i  ostatećznej.  Pomiary  gwaranćyjne  wykonane  będą  przez  niezalez@ne
podmioty  akćeptowane  przez  Strony,  na  koszt  Wykonawćy.  Mają  za  zadanie  wykazać  spełnienie
parametro w  gwarantowanyćh.  Jes li  wyniki  pomiaro w  nie  będą  spełniać  wymagan ,  Wykonawća
powinien wykonać  odpowiednie poprawki i powto rzyć  pomiar. W trakćie tego okresu ćała instalaćja
powinna  wykazać  ćiągłą,  niezakło ćoną  praćę przy  ustalonyćh  obćiąz@eniaćh.  Nie  powinny wystąpić 
z@adne wady, kto re  zakło ćiłyby prawidłową eksploataćję kogeneraćji,  zagraz@ały bezpiećzen stwu lub
wymagały  istotnej  ingerenćji  w układy automatyćznej  regulaćji.  W ramaćh tej  72-godzinnej  praćy
kogeneraćji zaprezentowana zostanie jej zdolnos ć  funkćjonalna i eksploataćyjna. Jez@eli 72-godzinna
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bezusterkowa praća kogeneraćji nie moz@e być  zakon ćzona z przyćzyn lez@ąćyćh po stronie Wykonawćy
i wystąpią usterki, to po usunięćiu usterek 72- godzinna kontrola praćy musi być  przeprowadzona od
nowa. Wszelkie  koszty  związane  z  okresem  testo w,  rozrućhem  i  rućhem  kontrolnym  ponosi
Wykonawća. Zamawiająćy  zabezpiećzy  dostawę  gazu  oraz  odbio r  energii  elektryćznej  i  ćiepła  w
okresie  rozrućhu,  rućhu  regulaćyjnego     i  rućhu  pro bnego  (w  tym  pro by  72h)  . Po  pomys lnym
zakon ćzeniu rućhu pro bnego, osiągnięćiu wartos ći parametro w kontrolnyćh oraz uprawomoćnieniu
się pozwolenia na uz@ytkowanie nastąpi podpisanie odbioru kon ćowego.

1.1.2.6. Szkolenie
Wykonawća przeszkoli  Personel  Zamawiająćego zgodnie z wymaganiami PFU i  Umowy.  Celem

szkolenia  jest  zapewnienie  wybranemu  personelowi  Zamawiająćego  niezbędnej  wiedzy  na  temat
tećhnologii, zasad bezpiećznej eksploataćji i obsługi urządzen  i instalaćji, a tym samym przygotowanie go
do  eksploataćji  i  utrzymania  w  rućhu  Obiektu,  jak  i  poszćzego lnyćh  urządzen ,  maszyn  i  instalaćji
dostarćzonyćh  i  zamontowanyćh  w  ramaćh  Umowy  na  Roboty.  Zamawiająćy  stosownie  do  wykazu
stanowisk  zawartego  w  Dokumentaćji  Projektowej  wyznaćzy  załogę  do  obsługi  Instalaćji
Wysokosprawnej Kogeneraćji. Szćzego łowy zakres wymaganyćh uprawnien  dla personelu oraz program
szkolenia opraćuje Wykonawća i przedłoz@y do zatwierdzenia Zamawiająćemu ćo najmniej 30 dni przed
rozpoćzęćiem  Pro b  Kon ćowyćh.  Wykonawća  zapewni  przeszkolenie  załogi  w  wymiarze  ćzasowym
wystarćzająćym do osiągnięćia ćelo w szkolenia, o kto rym mowa wyz@ej. Szkolenie winno obejmować  ćzęs ć 
teoretyćzną oraz ć wićzenia praktyćzne oraz obejmować  zagadnienia tećhnićzne (budowy i ekonomićznej
eksploataćji,  wykonywania  przeglądo w,  wymiany  ćzęs ći  zuz@ywająćyćh  się,  kto re  uz@ytkownik  moz@e
wykonać  własnymi siłami, jak ro wniez@  zasad BHP). Wykonawća zapewni materiały szkoleniowe, kto re
zatwierdzi u Zamawiająćego w terminie minimum 14 dni przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w
ilos ći odpowiedniej do ilos ći oso b biorąćyćh udział w szkoleniu. Fakt przeprowadzenia szkolenia winien
być  potwierdzony stosownym zas wiadćzeniem, wydanym przez Wykonawćę. 

1.1.2.7. Serwis agregato w kogeneraćyjnyćh
Wykonawća  zapewni  serwis  agregato w  kogeneraćyjnyćh  do  przebiegu  80  000h  (bez  remontu
kapitalnego).
Wymagania dla serwisu:
- wykonawća powinien dysponować  serwisem posiadająćym autoryzaćję produćenta agregato w  
  kogeneraćyjnyćh zdolnym do s wiadćzenia usług serwisowyćh,
- wykonawća powinien dysponować  ćałodobowym dyz@urem praćowniko w serwisu,
- wymagany ćzas dojazdu serwisu do miejsća instalaćji gazowyćh agregato w kogeneraćyjnyćh  
  powinien wynies ć  nie więćej niz@  16 (szesnaście) godzin od momentu powiadomienia przez 
  upowaz@nionego praćownika Zamawiająćego. Wymaga się, aby serwis Wykonawćy dysponował 
  podstawowymi ćzęs ćiami zamiennymi i szybko zuz@ywająćymi się. Zamawiająćy wymaga ro wniez@   
  opisu organizaćji słuz@b serwisowyćh Wykonawćy i logistyki dostawy ćzęs ći zamiennyćh. Opis ten 
  Wykonawća przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej,
- wymagany ćzas usunięćia usterki niewymagająćej wymiany ćzęs ći zamiennyćh powinien wynies ć  nie

więćej niz@  24 (dwadzieścia cztery) godziny od powiadomienia przez upowaz@nionego praćownika
Zamawiająćego.  Koszty  serwisu  ponosić  będzie  Zamawiająćy  zgodnie  z  formularzem  ofertowym  i
umową serwisową.

Serwis tećhnićzny agregatu kogeneraćyjnego winien obejmować : 
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 w okresie gwaranćyjnym i pogwaranćyjnym:  
wykonanie wszystkićh planowanyćh ćzynnos ći  serwisowyćh,  obsług serwisowyćh, niezbędnyćh do
prawidłowej  eksploataćji  agregatu  kogeneraćyjnego,  okres lonyćh  przez  produćenta  agregatu  i
wymaganyćh  przez  Zamawiająćego  zgodnie  ze  złoz@oną  do  postępowania  przetargowego  ofertą
serwisu wraz z  „Harmonogramem prać serwisowyćh dla agregatu kogeneraćyjnego” i wykaz ćzęs ći
zamiennyćh dla poszćzego lnyćh przeglądo w,

 w okresie gwaranćyjnym:
dostawę materiało w i  wykonanie na koszt Oferenta  wszystkićh awaryjnyćh napraw agregatu,  tzn.
usunięćie takićh jego usterek, kto re są zdarzeniem losowym i awaryjnym a kto re nastąpiły pomimo
prawidłowego  wykonania  wszystkićh  wyspećyfikowanyćh  przez  Wykonawćę  "planowanyćh  prać
serwisowyćh" oraz ćzynnos ći serwisowyćh (remontowyćh) okres lonyćh przez produćenta agregatu
kogeneraćyjnego, (zwane dalej „remonty nieplanowane”),

 w okresie gwaranćyjnym i pogwaranćyjnym:
 dostawę do siedziby Zamawiająćego wszystkićh niezbędnyćh materiało w, ćzęs ći zamiennyćh, oleju
silnikowego, płynu ćhłodząćego oraz pozostałyćh płyno w eksploataćyjnyćh, jak ro wniez@  tećhnićznyćh
s rodko w  materiałowyćh  na  potrzeby  wykonania  „planowanyćh  prać  serwisowyćh”  i  „remonto w
nieplanowanyćh”. Dostarćzone materiały nie będą wćzes niej uz@ywane, muszą być  nowe,

 w okresie pogwaranćyjnym wszelkie awarie, naprawy i „remonty nieplanowane” wykonywane będą
na podstawie ustalonyćh stawek za: roboćiznę i dojazd, oraz kosztorys ćzęs ći zamiennyćh,

 prowadzenie  ćiągłego nadzoru „on–line”  nad praćą agregatu z ćentrum serwisowego Wykonawćy
(przez  24  godziny  na  dobę),  w  tym  niezwłoćzne  informowanie  Zamawiająćego  o  ewentualnyćh
odćhyłkaćh od normatywnyćh parametro w praćy agregatu, monitorująćy nie ma prawa bez zgody
Zamawiająćego wyłąćzać  układ kogeneraćyjny,

 udostępnienie ćałodobowego numeru serwisowego,  pod kto rym wykonawća w systemie przez 24
godziny na dobę ma obowiązek s wiadćzenia pomoćy tećhnićznej dla Zamawiająćego,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamo wienia  

1.2.1. Opis stanu istniejąćego

Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.   prowadzi  działalnos ć  w  zakresie  wytwarzania,
przesyłania i dystrybućji ćiepła.
Działalnos ć  gospodarćza  prowadzona  jest  na  podstawie  konćesji  udzielonyćh  przez  Prezesa  Urzędu
Regulaćji Energetyki:
 na wytwarzanie ćiepła – dećyzja z dnia 6.10.1998r nr WCC/195/412/U/2/98/KW z po z n. zm.,
na przesyłanie i dystrybućję ćiepła – dećyzja z dnia 06.10.1998r. nr PCC/207/412/U/2/98/KW z po z n.
System ćiepłownićzy miasta Radzyn  Podlaski oparty jest o ćentralne z ro dło ćiepła, sieći przesyłowe oraz
węzły ćieplne. Ciepłownia eksploatowana jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Ciepłownia Miejska jest podstawowym z ro dłem ćiepła dla miasta Radzyn  Podlaski.
PEC Sp. z o.o. zaopatruje w ćiepło budynki wielorodzinne komunalne i spo łdzielćze, budynki uz@ytećznos ći
publićznej oraz budynki indywidualne znajdująće się w sąsiedztwie sieći ćiepłownićzej. 
W kotłowni zainstalowane są następująće urządzenia wytwarzająće energię ćieplną:
 kotły wodne typu WR-5/M 1 szt.
 koćioł wodny typu WR 5- M 1 szt.
 koćioł wodny typu WR- 5 1 szt.
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 Koćioł wodny typu WR-5/2,5 M       1 szt.

Całkowita moć znamionowa: 19,90 MW. 
Paliwem  stosowanym  w Ciepłowni  jest  miał  węgla  kamiennego. Paliwo dowoz@one  jest  do  Ciepłowni
transportem kołowym i magazynowane w ilos ći uzalez@nionej od potrzeb na zabezpiećzonym betonowym
składowisku  węgla.  Miał  ze  składowiska  podawany  jest  do  koszy  zasypowyćh  kotło w  transportem
mećhanićznym,  tas mowym.  Ruszty  odz@uz@ lania  są  mećhanićzne,  z@uz@el  po  ugaszeniu  transportem
tas mowym podawany jest na składowisko.

Emitor spalin
Gazy  odlotowe  z  proćesu  spalania  paliwa  oćzyszćzane  są  w  systemaćh  odpylająćyćh  
i  odprowadzane  do  powietrza  emitorem  stalowym  na  odćiągaćh  linowyćh.  Komin  wykonano  
w 2011r, oćieplony jest wełna mineralną o grubos ći 10ćm i obudowany blaćhą oćynkowaną. Wyłapany w
odpylaćzaćh koksik składowany jest wraz z z@uz@ lem na składowisku z@uz@ la. 
Dane techniczne emitora:
wysokos ć : 45 m
s rednića: 1,32 m

Instalaćja oćzyszćzania spalin
Kotły posiadają instalaćje odpylająće spaliny przed ićh emisją do atmosfery.
Instalaćjami  słuz@ąćymi  oćhronie  powietrza  atmosferyćznego  w  kotłowni  są  instalaćje  odpylania
wyposaz@one  w  ćyklony  i  multićyklony,  oraz  filtry  workowe  i  ćyklofiltry.  S" rednia  skutećznos ć 
zmodernizowanyćh  instalaćji  odpylania  wynosi  ok  90%.  Produktem  zatrzymywanym  przez  instalaćje
odpylania są pyły, kto re powiększają masę odpado w stałyćh (z@uz@ la).

Dostawa energii ćieplnej odbywa się siećią ćiepłownićzą wodną o następująćyćh parametraćh:
 okres zimowy: 130/80 oC, przy T=-20 oC,
 okres letni: 70/50 oC.
 maks. ćis nienie roboćze 1,6 MPa.

Poniz@ej przedstawiono sprzedaz@  energii ćieplnej w lataćh 2016-2019r.

Tabela 8.  Zamówiona moc cieplna oraz sprzedaż energii cieplnej w latach 2016-2019 r.

                                           
Rok Zamo wiona moć

(MW)
Sprzedaz@  energii

ćieplnej (GJ)
2016 18,24 117475
2017 18,66 123842
2018 18,96 124705
2019 20,04 120913

Sieć cieplna na koniec 2019 r. 
Ciepło wytworzone w Ciepłowni dostarćzane jest do zlokalizowanyćh w mies ćie obiekto w mieszkalnyćh,
uz@ytećznos ći publićznej oraz usługowo-handlowyćh i przemysłowyćh dwuprzewodową siećią ćieplną. 

Długos ć  eksploatowanyćh  przez  Przedsiębiorstwo  sieći  ćieplnyćh  wysokoparametrowyćh  wynosi
11183,25 mb. Sieći ćieplne wysokoparametrowe wykonane są w tećhnologii:
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− kanałowej  z@elbetowej,  izolowanej  wełną  mineralną  i  zaprawą  gipsowo-ćementową  o  długos ći
3099,5 mb),

− preizolowanej (długos ć  7848,75 mb),
− estakady napowietrznej (długos ć  235 mb).
Długos ć  eksploatowanyćh przez Przedsiębiorstwo sieći  ćieplnyćh niskoparametrowyćh wynosi  8195,2
mb, z ćzego 4 493,5 mb są to sieći  ćieplne wykonane w tećhnologii  kanałowej z@elbetowej,  izolowanej
wełną mineralną i zaprawą gipsowo-ćementową, a 3701,7 mb to sieći wykonane z rur preizolowanyćh.
Węzły cieplne
W 2019r. Przedsiębiorstwo dostarćzało ćiepło do odbiorćo w poprzez 90 węzło w wymiennikowyćh: 21
grupowe i 69 indywidualnyćh, z ćzego:

− 52 szt. stanowią własnos ć  PEC Sp. z o.o.,
− 36 szt. to węzły obće, w tym 4 szt. znajdują się w eksploataćji zlećonej Spo łće.

Z  ogo lnej  lićzby  węzło w  58  szt.  to  węzły  dwufunkćyjne  (ć.o.  i  ć.w.u.),  natomiast  32  szt  –  to  węzły
jednofunkćyjne.  Wszystkie  węzły  wyposaz@one  są  w  układy  automatyćznej  regulaćji.  Automatyćzna
regulaćja oparta jest na regulatoraćh pogodowyćh.  Telemetria zainstalowana jest na 43 węzłaćh oraz
kotłaćh.
Istniejąće  urządzenie  terenu  obejmuje:  utwardzony  plać  składowy  opału,  utwardzony  plać  składowy
z@uz@ la, utwardzone drogi wewnętrzne. Teren jest urządzony – dojs ćia i dojazdy betonowe, trawniki, zielen 
wysoka i niska.
Teren nie podlega oćhronie konserwatorskiej.
Teren nie znajduje się w zasięgu wpływo w eksploataćji go rnićzej. Na terenie planowanej inwestyćji jest
zatwierdzony miejsćowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Podstawowe załoz@enia produkćyjne, przewidywane rez@ imy praćy
Instalaćja  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  będąća  przedmiotem  Zamo wienia  powinna  osiągać  moć
elektryćzną min. 1,2 MWel  (+7%) i moć ćieplną 1,66 MWth (+ - 10%).
Instalaćja  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  praćować  będzie  przez  ćały  rok.  W  okresie  grzewćzym
ro wnolegle  z  istniejąćymi  kotłami  wodnymi  opalanymi  miałem  węglowym.  Natomiast  po  okresie
grzewćzym przewiduje się praćę tylko instalaćji kogeneraćyjnej dostarćzająć energię ćieplną dla ć.w.u.
Zamawiająćy nie wyklućza praćy układu kogeneraćyjnego do produkćji samej energii elektryćznej. 

1.2.3. Uwarunkowania realizaćyjne
Prowadzenie inwestyćji związanej z budową Instalaćji Wysokosprawnej Kogeneraćji wraz z instalaćjami
pomoćnićzymi  nie  moz@e  zakło ćać  praćy  istniejąćej  infrastruktury  Ciepłowni  Miejskiej  w  Radzyniu
Podlaskim.  Na  terenie  lokalizaćji  Instalaćji  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  obowiązuje  Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. 

1.2.4. Przyjęte załoz@enia struktury zatrudnienia
Nalez@y  załoz@yć  maksymalną  automatyzaćję  Instalaćji  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  w  ćelu
zminimalizowania ćzynnos ći wykonywanyćh przez obsługę w ćzasie rozrućho w, eksploataćji i odstawien .
Gło wny  układ  sterowania  i  automatyki  wraz  z  wizualizaćją  praćy  instalaćji  nalez@y  zlokalizować  w
istniejąćej dyspozytorni Ciepłowni Miejskiej. 

1.2.5. Paliwo
Paliwem spalanym przez jednostki kogeneraćyjne będzie gaz ziemny wysokometanowy symbol E.
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1.2.6. Aspekty oćhrony s rodowiska

1.2.6.1. Podstawa prawna
W zakresie oćhrony s rodowiska obowiązują następująće akty prawne:

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo oćhrony s rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadaćh (Dz.U. 2018 poz. 992, z po z niejszymi zmianami),
 Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2015/2193 z  dnia  25 listopada  2015 r.  w

sprawie  ogranićzenia  emisji  niekto ryćh  zaniećzyszćzen  do  powietrza  ze  s rednićh  obiekto w
energetyćznego spalania (zwanej dalej Dyrektywą MCP)

 Rozporządzenie  Ministra  S" rodowiska z  dnia  18 listopada  2014 r.  w sprawie warunko w,  jakie
nalez@y  spełnić  przy  wprowadzaniu  s ćieko w  do  wo d  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substanćji
szćzego lnie szkodliwyćh dla s rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800, z po z niejszymi  

               zmianami),
 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 26 styćznia 2010 r. w sprawie wartos ći odniesienia

dla niekto ryćh substanćji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),
 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomo w niekto ryćh

substanćji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 1 marća 2018 r. w sprawie standardo w emisyjnyćh

dla  niekto ryćh  rodzajo w  instalaćji,  z ro deł  spalania  paliw  oraz  urządzen  spalania  lub
wspo łspalania odpado w (Dz.U. 2018 poz. 680),

 Rozporządzenie  Ministra  S" rodowiska  z  dnia  30  paz dziernika  2014 r.  w  sprawie  wymagan  w
zakresie prowadzenia pomiaro w wielkos ći emisji oraz pomiaro w ilos ći pobieranej wody (Dz.U.
2014 poz. 1542),

 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajo w wyniko w
pomiaro w prowadzonyćh w związku z eksploataćją instalaćji lub urządzenia i innyćh danyćh oraz
termino w i sposobo w ićh prezentaćji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366),

 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 14 ćzerwća 2007 r. w sprawie dopuszćzalnyćh 
               poziomo w hałasu w s rodowisku (Dz.U. 2014 poz.112),

 Rozporządzenie  Ministra  S" rodowiska  z  dnia  9  grudnia  2014 r.  w sprawie  katalogu  odpado w
(Dz.U. 2014 poz.1923),

 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 23 wrzes nia 2016 r. w sprawie szćzego łowyćh 
warunko w uznania odpado w niebezpiećznyćh za odpady inne niz@  niebezpiećzne (Dz.U. 2016 poz.
1601),

 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpado w, kto re
osoby  fizyćzne  lub  jednostki  organizaćyjne  niebędąće  przedsiębiorćami  mogą  poddawać 
odzyskowi na własne potrzeby, oraz dopuszćzalnyćh metod ićh odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoro w dokumento w
stosowanyćh na potrzeby ewidenćji odpado w (Dz.U. 2014 poz. 1973),

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  29  styćznia  2016  r.  w  sprawie  rodzajo w  i  ilos ći
znajdująćyćh się w zakładzie substanćji niebezpiećznyćh, dećydująćyćh o zalićzeniu zakładu do
zakładu o zwiększonym  lub duz@ym ryzyku  wystąpienia  powaz@nej  awarii  przemysłowej  (Dz.U.
2016 poz. 138), 

 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajo w instalaćji
mogąćyćh powodować  znaćzne zaniećzyszćzenie poszćzego lnyćh elemento w przyrodnićzyćh albo
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s rodowiska jako ćałos ći (Dz.U. 2014 poz. 1169),
 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 2 lipća 2010 r. w sprawie przypadko w, w kto ryćh

wyprowadzenie gazo w lub pyło w do powietrza z instalaćji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr
130 poz. 881),

 Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 2 lipća 2010 r. w sprawie rodzajo w instalaćji, kto ryćh
eksploataćja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880, z po z niejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Budownićtwa z dnia 14 lipća 2006 r. w sprawie sposobu realizaćji 
obowiązko w  dostawćo w  s ćieko w  przemysłowyćh  oraz  warunko w  wprowadzania  s ćieko w  do
urządzen  kanalizaćyjnyćh (Dz.U. 2016 poz. 1757),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o oćhronie przyrody (Dz.U. 2018 poz.  142, z po z niejszymi
zmianami).

Wykonawća  zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  Umowy  przy  zastosowaniu  ro wniez@  innyćh,
niewyspećyfikowanyćh wyz@ej  akto w prawnyćh i  przepiso w prawa,  mająćyćh zastosowanie przez ćały
okres realizaćji Instalaćji, a w szćzego lnos ći zapewnić  przekazanie do uz@ytkowania zgodnie z przepisami
prawa obowiązująćymi na dzien  podpisania Protokołu odbioru kon ćowego.

1.2.6.2. Emisja zaniećzyszćzen  gazowo-pyłowyćh do s rodowiska
Instalaćja  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  będzie  spełniała  standardy emisyjne  okres lone dla  tego typu
z ro deł w Rozporządzeniu Ministra S" rodowiska z dnia 1 marća 2018 r. w sprawie standardo w emisyjnyćh
dla  niekto ryćh  rodzajo w  instalaćji,  z ro deł  spalania  paliw  oraz  urządzen  spalania  lub  wspo łspalania
odpado w (Dz.U. 2018 poz. 680) oraz okres lone zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogranićzenia emisji niekto ryćh zaniećzyszćzen  do
powietrza ze s rednićh obiekto w energetyćznego spalania (Dz. Urz. L 313 z 28.11.2015, str. 1-19) – tzw.
Dyrektywą „MCP”, tj. emisja NOx ≤ 95 mg/Nm3   (przy zawartos ći 15 % O2 w spalinaćh)

Spaliny  z  kaz@dej  jednostki  kogeneraćyjnej  odprowadzone  zostaną  kominem  spalinowym,
dwupłaszćzowym  ze  stali  kwasoodpornej  o  parametraćh  wymaganyćh  przez  obowiązująće  przepisy.
Kominy w ćałos ći  będą oparte na konstrukćjaćh stalowyćh. Do odzysku ćiepła zawartego w spalinaćh
wylotowyćh  z  jednostek  kogeneraćyjnyćh  zabudowane  zostaną  ekonomizery.  Stęz@enia  badanyćh
zaniećzyszćzen  w  powietrzu,  generowane  praćą  jednostek  kogeneraćyjnyćh,  nie  będą  powodowały
powstawania ponadnormatywnyćh stęz@en  zaniećzyszćzen  w powietrzu, zgodnie z przepisami prawa, w
tym  w szćzego lnos ći  z  Rozporządzeniem  Ministra  S" rodowiska  z  dnia  26 styćznia  2010 r.  w sprawie
wartos ći odniesienia dla niekto ryćh substanćji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

1.2.6.3. Monitoring spalin
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra S" rodowiska z dnia 30 paz dziernika 2014 r. w sprawie wymagan  w
zakresie prowadzenia pomiaro w wielkos ći emisji oraz pomiaro w ilos ći pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz.
1542),  silniki  gazowe  podlegają  okresowym  pomiarom  emisji  spalin.  Instalaćję  nalez@y  wyposaz@yć  w
kro ć će umoz@ liwiająće przeprowadzenie okresowyćh pomiaro w emisji zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

1.2.6.4. Emisja hałasu
Agregaty  kogeneraćyjne będą z ro dłem hałasu poćhodząćym od praćująćyćh silniko w oraz na wyloćie
spalin.  Aby  oćhronić  s rodowisko  przed  hałasem  zostaną  zastosowane  następująće  rozwiązania
gwarantująće dotrzymanie 45 dB na granićy działki Inwestora:
• budynek zostanie wykonany w konstrukćji z@elbetowej, monolityćznej z izolaćją termićzną 
              i akustyćzną zapewniająćą prawidłowe parametry akustyćzne przegro d zewnętrznyćh. Dopuszćza 
              się jako rozwiązanie ro wnowaz@ne zabudowę elektroćiepłowni w budynku akustyćznym o ro z@nej 
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              konstrukćji s ćian spełniająće wymogi normy akustyćznej. Nie dopuszćza się zabudowy 
              kontenerowej. 
• silniki gazowe wraz z generatorami prądu zostaną umieszćzone w z@elbetowyćh 
              oddzielnyćh kapsułaćh mająćyćh za zadanie tłumienie hałasu (dla kaz@dego agregatu 
              prądotwo rćzego indywidualna kapsuła),
• system kominowy kaz@dego silnika wyposaz@ony będzie w wielostopniowy układ 
              tłumienia, 
• ćzerpnie i wyrzutnie powietrza zostaną zaopatrzone w tłumiki akustyćzne;

1.2.6.5. Odpady
Odpady  wytworzone  na  etapie  realizaćji  przedsięwzięćia  będą  typowymi  odpadami  budowlanymi,
nalez@ąćymi gło wnie  do grupy odpado w innyćh niz@  niebezpiećzne.  Odpady te  zalićzane są  w katalogu
odpado w  do  grupy  17  –  odpady  z  budowy,  remonto w  i  demontaz@u  obiekto w  budowlanyćh  oraz
infrastruktury  drogowej.  Pozostałe  odpady,  kto re  mogą  być  wytworzone  w  trakćie  realizaćji  prać
budowlanyćh to odpady grupy 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wyćierania, materiały
filtraćyjne  i  ubrania  oćhronne  nieujęte  w  innyćh  grupaćh  tj.  odpady  opakowaniowe  po  surowćaćh  i
materiałaćh  budowlanyćh.  Posiadaćzem  wytworzonyćh  odpado w  na  etapie  realizaćji  przedsięwzięćia
będzie Wykonawća planowanej inwestyćji – zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadaćh (Dz.U.  2018 poz.  992,  z  po z niejszymi  zmianami).  Odpady z fazy budowy będą w pierwszej
kolejnos ći  poddawane odzyskowi,  a  jez@eli  z  przyćzyn tećhnologićznyćh będzie on niemoz@ liwy lub nie
będzie uzasadniony z przyćzyn ekologićznyćh lub ekonomićznyćh, będą przekazywane przez Wykonawćę
do utylizaćji na jego koszt i ryzyko.

1.2.6.6. Woda i s ćieki
S"ćieki bytowe powstająće na terenie objętym przedsięwzięćiem będą odprowadzane do miejskiej

kanalizaćji sanitarnej. Planowana tećhnologia do stosowania w Instalaćji Wysokosprawnej Kogeneraćji
nie powinna generować  s ćieko w przemysłowyćh. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do
istniejąćej  na  terenie  Ciepłowni  Miejskiej  kanalizaćji  deszćzowej.  Na  etapie  realizaćji  przedsięwzięćia
Wykonawća wyeliminuje potenćjalne z ro dła zagroz@enia zaniećzyszćzenia gruntu i wo d podziemnyćh.

1.3. Ogo lne włas ćiwos ći funkćjonalno-uz@ytkowe  
Podstawową funkćją i przeznaćzeniem planowanej Wysokosprawnej Instalaćji Kogeneraćji, kto ra

stanowi przedmiot niniejszego Zamo wienia będzie zapewnienie pokryćia zapotrzebowania na ćiepło dla
kliento w  PEC  Sp.  z  o.o.  w  Radzyniu  Podlaskim,  przez  minimum  8000  godzin  w  roku.  Instalaćja
kogeneraćji powinna ćharakteryzować  się wysokosprawną skojarzoną produkćją energii elektryćznej i
ćiepła z zaćhowaniem standardo w oćhrony s rodowiska,  okres lonyćh przez włas ćiwe przepisy prawa.
Tećhnologię nalez@y oprzeć  na sprawdzonyćh najnowoćzes niejszyćh rozwiązaniaćh tećhnićznyćh.

Instalaćję  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  zasilaną  gazem  ziemnym  wraz  z  instalaćjami
pomoćnićzymi nalez@y zlokalizować  na terenie istniejąćej Ciepłowni.

Przewidziana do zabudowy Instalaćja Wysokosprawnej Kogeneraćji  o łąćznej moćy elektryćznej
znamionowej  min.  1,2  MWel  (+7%)  winna  spełniać  warunki  wysokosprawnej  kogeneraćji  gazowej
okres lonej Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyćzne. Przeznaćzona jest do praćy w trybie
ćiągłym przez ćały  rok  tj.  przez minimum 8000 h ze  zmiennym  obćiąz@eniem.  Praće serwisowe  będą
przeprowadzane w okresie odstawienia agregatu kogeneraćyjnego. Zamawiająćy przewiduje moz@ liwos ć 
okresowej praćy latem układu kogeneraćyjnego na produkćję samej energii elektryćznej.

Instalaćja Wysokosprawnej Kogeneraćji zrealizowana w ramaćh przedsięwzięćia powinna składać 

21



się z następująćyćh, Zasadnićzyćh Elemento w Obiektu:
 Obiekty budowlane tj. budynek elektroćiepłowni gazowej wraz z instalaćjami wewnętrznymi,
 Urządzenia tećhnologićzne, w tym m.in.:

a. dwie jednostki kogeneraćyjne o moćy elektryćznej min. 0,6 MWel (+7%) kaz@da,
b.  układ wyprowadzenia moćy elektryćznej,
ć. układ odzysku, wyprowadzenia i zagospodarowania ćiepła,
d. układ ćhłodzenia awaryjnego – moć ćhłodni  wentylatorowyćh powinna wynosić  100%

moćy ćieplnej dla układo w LT i 100% moćy ćieplnej dla układo w HT i umoz@ liwiać  100%
produkćji  energii  elektryćznej  dla  prać  okresowyćh;  Wykonawća  zaproponuje  sposo b
podłąćzenia  układu  ćhłodzenia  awaryjnego  do  instalaćji  wraz  opisem  jego  praćy  oraz
uzasadnieniem.

e. system tłumienia hałasu,
f. system  automatyki  i  sterowania  z  wizualizaćją  w  sterowni  istniejąćego  budynku

Ciepłowni
 Zewnętrzne instalaćje sanitarne, gazowe i elektroenergetyćzne
 Zagospodarowanie terenu, w tym dojazd i plać manewrowy

Zakłada się, z@e budynek nie będzie obiektem przewidzianym na stały pobyt ludzi, a jedynie pobyt
obsługi związany z kro tkotrwałym dozorem maszyn i urządzen . Obiekt nalez@y zlokalizować  na terenie
istniejąćej Ciepłowni (zakładu przemysłowego). Ma on pełnić  funkćję tećhnologićzną i nie zalićza się do
budynko w  uz@ytećznos ći  publićznej,  stąd  nie  ma  obowiązku  zapewnienia  warunko w  niezbędnyćh  do
korzystania przez osoby niepełnosprawne.

1.4. Szćzego łowe włas ćiwos ći funkćjonalno-uz@ytkowe  
Pomieszćzenia planowanej Elektroćiepłowni gazowej mają odpowiadać  przeznaćzeniu i załoz@onej

funkćji,  wypełniać  przepisy  prawa,  w  tym  BHP  i  ppoz@ .  Podane  w  niniejszym  dokumenćie  dane
kubaturowo-powierzćhniowe  budynku  są  jedynie  orientaćyjne,  a  ostatećzne ićh  wyznaćzenie  lez@y  po
stronie  Wykonawćy.  Zostaną  one  ustalone  na etapie  projektowania  i  wymagać  będą  zaakćeptowania
przez Zamawiająćego.

1.4.1. Budynek Elektroćiepłowni Gazowej
Przewiduje  się  budowę  wolnostojąćego  budynku,  wykonanego  w  konstrukćji  z@elbetowej,

monolityćznej z izolaćją termićzną i akustyćzną. Dopuszćza się jako rozwiązanie ro wnowaz@ne zabudowę
elektroćiepłowni  w  budynku  akustyćznym  o  ro z@nej  konstrukćji  s ćian  spełniająće  wymogi  normy
akustyćznej. Nie dopuszćza się zabudowy kontenerowej. 

W  budynku  tym  zostaną  wykonane  pomieszćzenia  agregato w,  pomieszćzenia  maszynowni,
rozdzielni elektryćznyćh, sterowni i transformatoro w, pomieszćzenia pompowni i wymiennikowni oraz
pozostałyćh instalaćji tećhnologićznyćh i pomoćnićzyćh a takz@e korytarze komunikaćyjne.  

Powierzćhnie  uz@ytkowe  poszćzego lnyćh  pomieszćzen  będą  uzalez@nione  od  gabaryto w
montaz@owyćh  i  transportowyćh  poszćzego lnyćh  urządzen .  Powierzćhnie  te  okres li  Wykonawća  w
Dokumentaćji Projektowej.  

Do  obiektu  doprowadzone  będą  niezbędne  media  z  przyłąćzy  gazowyćh,  wodoćiągowyćh,
kanalizaćyjnyćh, ćiepłownićzyćh, telefonićznyćh i telekomunikaćyjnyćh.

W obiekćie znajdować  się będą następująće instalaćje pomoćnićze:

22



• instalaćja gazowa;
• instalaćja odprowadzenia spalin z kanałami, tłumikami i kominami,
• instalaćja olejowa,
• instalaćja glikolu ćhłodnićzego;
• instalaćja podawania powietrza do spalania;
• instalaćja wodoćiągowa;
•  instalaćja  kanalizaćji  sanitarnej  i  przemysłowej  (z  zabezpiećzeniami  związanymi  z  oćhroną

s rodowiska, w tym separatorem oleju);
• instalaćja kanalizaćji deszćzowej;
• instalaćja ogrzewania przećiwzamroz@eniowego.
• instalaćja spręz@onego powietrza;
•  instalaćje  elektryćzne  wraz  z  zasilaniem  awaryjnym  i  gwarantowanym  (os wietlenie

bezpiećzen stwa, UPS, prostowniki i akumulatory);
• instalaćja automatyki;
• instalaćja przećiwpoz@arowa i sygnalizaćyjna;
•  instalaćja  wentylaćyjna  i  klimatyzaćyjna  w  pomieszćzeniaćh  wymagająćyćh  włas ćiwyćh

parametro w latem;
• instalaćje teletećhnićzne;
• instalaćja telewizji przemysłowej i kontroli dostępu do obiektu w postaći montaz@u dwo ćh kamer 
   i połąćzenia ićh z istniejąćą instalaćją telewizji przemysłowej;
• inne niezbędne instalaćje.
Elektroćiepłownia zostanie wyposaz@ona w system komputerowego nadzoru, aparaturę kontrolną

pomiarową oraz urządzenia automatyćznego sterowania.  
Teren  działki  jest  ogrodzony.  Zostaną  wykonane  tylko  niezbędne  elementy  zagospodarowania

terenu, ćzyli drogi dojazdowe i ćhodniki w bezpos rednim sąsiedztwie budynku Elektroćiepłowni.

1.4.2. Agregaty kogeneraćyjne
Projekt  zakłada  dostawę  i  montaz@  kompletnego  układu  do  skojarzonej  produkćji  energii

elektryćznej i ćieplnej o moćy elektryćznej min. 1,2 MWel. (+7%) i moćy ćieplnej 1,66 MWth. (+ - 10%)
Układ  składać  się  będzie  z  dwo ćh  agregato w  kogeneraćyjnyćh  o  moćy  min.  0,6  MWel  (+7%)  kaz@dy.
Agregaty składać  się będą z silnika gazowego napędzająćego synćhronićzny generator prądu zmiennego.

Tabela 1. Minimalne dane techniczne jednostek kogeneracyjnych (bez instalacji kondensacji spalin)
Wymagane wartości gwarantowane:

Dane techniczne Jednostka
Silnik 0,6 MWel

Wartość

Ilos ć  jednostek kpl. 1

Moć elektryćzna kWel ≥600 (+7%), ćzyli od 600 do 642

Moć ćieplna kWth 830 (+ - 10%) , ćzyli od  747 do  913

Napięćie V 400/230

Częstotliwos ć Hz 50
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Sprawność całkowita układu 
kogeneracyjnego

% Min. 90 %

Sprawnos ć  elektryćzna układu 
kogeneraćyjnego

% Min. 39 %

Emisja NOx przy zawartości 15 % 
tlenu w gazach odlotowych (bez 
instalacji SCR)

mg/m3 ≤ 95

Dyspozycyjność w ciągu roku h ≥8000

Rodzaj paliwa - 
Gaz ziemny wysokometanowy

symbol E 

Agregaty zostaną wyposaz@one w następująće układy odbioru ćiepła:
a) LT – system odbioru ćiepła z instalaćji ćhłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej 
b) HT – gło wny system odbioru ćiepła z agregatu. W skład systemu wćhodzi układ odbioru

ćiepła z interćoolera, ćhłodnićy oleju, bloku silnika i doćhładzania spalin. 
ć) System  kondensaćji  spalin  –  agregaty  muszą  być  wyposaz@one  w  kwasoodporne

wymienniki  kondensaćyjne.  Wymienniki  będą  ostatnim  elementem  odbioru  ćiepła  ze
spalin i zasilane będą wodą powrotną z systemu ćieplnego miasta. Moć wymiennika zalez@y
od parametru wody siećiowej, ćhwilowej moćy silnika i aktualnego przepływu.
   Parametry praćy sieći dla kto ryćh będą wykonywane pomiary gwarantowane wynoszą  
70/42 °C

Instalaćja Wysokosprawnej Kogeneraćji bezwzględnie musi:

 składać  się z dwo ćh agregato w kogeneraćyjnyćh, z kto ryćh kaz@dy jest w ćałos ći zmontowany w
fabryće przez produćenta wraz z kompletnym układem automatyki  sterująćej  praćą agregatu.
Silnik  gazowy  oraz  generator  muszą  być  zamontowane  na  ramie,  kto ra  jest  jednoćzes nie
zbiornikiem oleju smarująćego, 

 być  fabryćznie  nowa,  wyprodukowana  nie  wćzes niej  niz@  6  miesięćy  przed  datą  dostawy  do
Zamawiająćego

Za  włas ćiwy  dobo r  i  kompletnos ć  dostawy  układu  kogeneraćyjnego  Zamawiająćy  uwaz@a  dostawę  i
montaz@  (lećz nie ogranićzająće się do):

 dwo ćh kompletnyćh agregato w składająćyćh się z silnika tłokowego na gaz ziemny, generatora
prądu  zmiennego  wraz  z  kompletnym  układem  automatyki  sterująćej  praćą  pojedynćzego
agregatu  oraz  układem  automatyki  nadrzędnej  zarządzająćyćh  praćą  kaskady  agregato w  w
dowolnej konfiguraćji obćiąz@enia,

 kompletnyćh s ćiez@ek gazowyćh dla potrzeb silniko w wraz z lićznikami zuz@yćia gazu, układami
spręz@ania gazu (jes li są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą

 układo w awaryjnego ćhłodzenia silniko w gazowyćh, 

 kompletu pomp, wymienniko w i naćzyn  wzbiorćzyćh,

 układo w pomiarowyćh i automatyki niezbędnej do prawidłowej praćy instalaćji,

 urządzen  słuz@ąćyćh do odprowadzania spalin w tym tłumiko w hałasu,

 układo w wyprowadzenia moćy elektryćznej i ćieplnej,
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 układo w zagospodarowania energii ćieplnej, 

 układo w pomiarowyćh do rozlićzen  energii poćhodząćyćh z wysokosprawnej kogeneraćji
Układ olejowy kaz@dego silnika gazowego wyposaz@ony będzie w zbiornik oleju zapasowego o objętos ći
umoz@ liwiająćej  praćę  agregatu  od  wymiany  do  wymiany  oleju  silnikowego  z  miski.  Zbiornik  oleju
przepraćowanego będzie zsynćhronizowany z systemem automatyćznego uzupełniania oleju w silniku.
Elektroćiepłownia musi być  zabezpiećzona przed przedostaniem się oleju do gleby. 

Spaliny  z  kaz@dej  jednostki  kogeneraćyjnej  odprowadzone  zostaną  kominami  spalinowymi,
dwupłaszćzowymi  ze  stali  kwasoodpornej  o  parametraćh  wymaganyćh  przez  obowiązująće  przepisy.
Kominy w ćałos ći  będą oparte na konstrukćjaćh stalowyćh. Do odzysku ćiepła zawartego w spalinaćh
wylotowyćh z jednostek kogeneraćyjnyćh zabudowane zostaną ekonomizery. W ćelu zmniejszenia emisji
hałasu system kominowy wyposaz@ony będzie w wielostopniowy układ tłumienia. 

1.4.3. Wyprowadzenie moćy elektryćznej
Do wyprowadzenia moćy posłuz@ą transformatory blokowe (kaz@dy agregat wspo łpraćuje z własnym

transformatorem), kto ry podwyz@szy napięćie na poziom siećiowy SN. Tak przetransformowana energia
elektryćzna zostanie przesłana linią SN na gło wną rozdzielnię PEC w Radzyniu Podlaskim, gdzie zostanie
włąćzona ro wnolegle z zasilaniem zewnętrznym.  Z rozdzielni energia elektryćzna ro wnoćzes nie będzie
przesyłana do odbiorniko w własnyćh Inwestora i do sieći elektroenergetyćznej. 

Wykonawća  musi  zastosować  się  do  warunko w  przyłąćzenia  nr  19-CO/WP/00104  oraz
19-CO/WP/00186 wydanyćh przez PGE Dystrybućja S. A. Oddział w Lublinie (Załącznik nr 3 do PFU),
które Wykonawca uaktualni.  

1.4.4. Instalaćja elektryćzna i AKPiA
Instalaćja Wysokosprawnej Kogeneraćji zostanie wyposaz@ona w ćentralny system sterowania w oparćiu
o  sterownik  swobodnie  programowalny,  zarządzająćy  praćą  agregato w  kogeneraćyjnyćh  (zadawanie
moćy  do  szaf  sterownićzyćh  agregato w),  systemu  ćieplnego  oraz  instalaćji  pomoćnićzyćh.  Staćję
operatorską i arćhiwizaćyjną nalez@y zainstalować  na ćentralnej sterowni słuz@b tećhnićznyćh istniejąćej
Ciepłowni.  Układ  nalez@y  opomiarować  zgodnie  z  wymaganiami  URE  dotyćząćymi  wysokosprawnej
kogeneraćji i ustalania ćen i stawek opłat w taryfie dla ćiepła dla odbiorćo w tj. 

 kaz@dy  z  agregato w  nalez@y  wyposaz@yć  w  lićznik  wyprodukowanej  energii  elektryćznej  na
zaćiskaćh generatora

 Elektroćiepłownię wyposaz@yć  w lićzniki energii ćieplnej po stronie układu LT i HT.

 Elektroćiepłownię wyposaz@yć  w lićzniki zuz@yćia gazu.
Kaz@da  jednostka  kogeneraćyjna  musi  posiadać  własną  szafę  sterownićzą  i  wyprowadzenia  moćy
dostarćzoną  razem  z  agregatem  przez  produćenta  agregatu.  System  sterowania  powinien  kierować 
wszystkimi funkćjami sterowania praćą silnika:

 Systemem zapłonowym

 Systemem przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej

 Systemem kontroli prędkos ći obrotowej,

 Systemem startowym i wyłąćzeniowym silnika,

 Systemem kontroli parametro w praćy silnika,

 Systemem alarmo w i układami oćhrony silnika.
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Kaz@dy  agregat  musi  być  wyposaz@ony  w  szafę  sterująćą  zasilająćą  i  wyprowadzenia  moćy.  System
sterowania kaz@dej jednostki kogeneraćyjnej musi być  wyposaz@ony w dotykowy panel, z kto rego moz@ liwy
jest podgląd wszystkićh parametro w agregatu oraz sterowanie agregatu w trybie ręćznym (awaryjnie).
System sterowania agregatu musi mieć  wejs ćia i wyjs ćia do nadrzędnego systemu sterowania SCADA, aby
moz@ liwe było zdalne zmienianie parametro w praćy agregatu.

Oprogramowanie automatyki  powinno umoz@ liwiać  obsłudze wybo r  optymalizaćji  praćy kaskady
agregato w i poszćzego lnyćh agregato w z nastawą praćy w kogeneraćji na maksymalną moć elektryćzną
lub maksymalną moć ćieplną lub najwyz@szą sprawnos ć  ćałkowitą.
Dostarćzona automatyka agregato w kogeneraćyjnyćh powinna umoz@ liwiać :

 sterowanie, nadzorowanie, zabezpiećzenie i regulowanie praćą urządzen  i przebiegiem proćesu
kogeneraćji

 praćę  bezobsługową  w  trybie  ćiągłym  w  przypadku  wystąpienia  zakło ćenia  w  praćy  lub
przekroćzenia  dopuszćzalnego  poziomu  parametro w  praćy  kto regokolwiek  z  nadzorowanyćh
urządzen ;  system  automatyki  powinien  powiadomić  obsługę  lokalnie  i  zdalnie  oraz
przeprowadzić  automatyćzne działania prowadząće do oćhrony urządzen  przed uszkodzeniem z
zatrzymaniem zespoło w prądotwo rćzyćh włąćznie,

 zaćhowanie nastaw i zarejestrowanyćh wartos ći w okresie do 12h ćałkowitego postoju jednostek
wytwo rćzyćh bez zasilania zewnętrznego

 urućhomienie od zera systemu kogeneraćji  po upływie do 24h postoju w trybie ćzuwania bez
zasilania zewnętrznego,

 swobodne  modyfikowanie  parametro w  praćy  systemo w  CHP  przy  uwzględnieniu
zro z@nićowanyćh  poziomo w  dostępu  do  poszćzego lnyćh  parametro w  poprzez  system  haseł  i
uprawnien  dostępu o przynajmniej ćzterećh poziomaćh: Obserwator systemu, Operator systemu,
Serwisant (dwa poziomy)

 umoz@ liwiać  sprzęz@enie  z  systemem  nadrzędnym  w  zakresie  wymiany  danyćh  i  sygnało w
alarmowyćh

 sterowanie z monitora dotykowego ćiekłokrystalićznego o przekątnej min.17”

 sterowanie ze staćji operatorskiej wspo lnej dla wszystkićh agregato w zainstalowanej w sterowni
istniejąćej elektroćiepłowni, wyposaz@onej w przemysłowy monitor o przekątnej min. 50”

               Funkćje realizowane przez układ sterowania:
 automatyćzna regulaćja obroto w silnika, napięćia, ćzęstotliwos ći, moćy ćzynnej i biernej,
 automatyćzna synćhronizaćja zespoło w prądotwo rćzyćh z siećią zewnętrzną,
 wykryćie zaniku połąćzenia z siećią zewnętrzną,
 automatyćzna  regulaćja  wydajnos ći  zespoło w  prądotwo rćzyćh  w  zalez@nos ći  od  jakos ći

dostarćzanego gazu do zespołu,
 automatyćzna  regulaćja  wydajnos ći  zespoło w  prądotwo rćzyćh  w  zalez@nos ći  od  sprawnos ći

ogo lnej proćesu kogeneraćji
 zdalne zatrzymanie lub odłąćzenia generatora od sieći przez operatora systemu dystrybućyjnego
 płynne sterowanie układem obejs ćiowym wymiennika spaliny/woda,
 automatyćzną kontrolę układu wydećhowego, olejowego i ćhłodzenia silnika,
 automatyćzne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,
 sterowanie zaworami gazu,
 automatyćzne zapisywanie wybranyćh wielkos ći (parametro w elektryćznyćh, wielkos ći ćis nienia
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i  przepływu  gazu,  temperatury  wody  w  obiegaćh  ćhłodzenia  i  obiegaćh  wyjs ćiowyćh)  z
moz@ liwos ćią po z niejszego odćzytu historii praćy zespołu,

 pełną arćhiwizaćję danyćh i ićh eksport do innyćh aplikaćji w postaći numeryćznej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMO" WIENIA

2.1. Podstawowe wymagania dla Przedmiotu Umowy
Przedmiotem  Umowy  w  zakresie  dostaw,  usługi  i  odpowiedzialnos ći  Wykonawćy  jest

zaprojektowanie  i  wykonanie  Instalaćji  Wysokosprawnej  Kogeneraćji  z  dwoma  jednostkami
kogeneraćyjnymi o łąćznej moćy elektryćznej min. 1,2 MWel (+7%) i łąćznej moćy ćielnej 1,66 Mwth   (+ -
10%) zasilanymi  gazem ziemnym.  Wykonawća wykona  kompletną Elektroćiepłownię  Gazową  wraz z
przynalez@nymi urządzeniami i  instalaćjami oraz wymaganymi przebudowami, wyprowadzeniem moćy
elektryćznej i zagospodarowaniem ćiepła. Wykonawća zunifikuje stosowane typy urządzen  i materiały
(napędy,  silniki,  armatura,  asortymenty  i  materiały  rur  itp.)  w  zakresie  ćałego  Przedmiotu  Umowy.
Wszystkie  dostarćzane  przez  Wykonawćę  urządzenia,  ćzęs ći  urządzen ,  instalaćje  i  konstrukćje  będą
fabryćznie nowe. Oferowane przez Wykonawćę rozwiązania tećhnićzne będą uwzględniały najnowsze,
sprawdzone  osiągnięćia  tećhniki.  Jakos ć  dostaw  i  wykonawstwa  będzie  odpowiadała  aktualnym
standardom  stosowanym  w  energetyće  s wiatowej.  Wykonawća  zapewni  łatwą  obsługę  i  remont
urządzen , dostęp do urządzen  i ićh elemento w zgodnie z obowiązująćymi normami i przepisami prawa,
drogi  transportowe  i  ewakuaćyjne,  odpowiednią  przestrzen  remontową,  urządzenia  dz wigowe  oraz
niezbędne  urządzenia  spećjalne.  W  przypadku  ryzyka  dla  zdrowia  personelu  remontowego,  zostaną
zastosowane podwo jne elementy odćinająće zgodnie z obowiązująćymi przepisami. 

Zgodnie z obowiązująćymi w Polsće przepisami prawa, wyroby przed umieszćzeniem ićh na rynku
podlegają oćenie zgodnos ći  z zasadnićzymi wymaganiami bezpiećzen stwa dyrektyw nowego podejs ćia
UE, kto re mogą ićh dotyćzyć . Dostarćzane wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia muszą
spełniać  wszystkie wymogi bezpiećzen stwa i oćhrony zdrowia i będą oznaćzone znakiem CE, zgodnie z
wymaganiami  stosowania  oznaćzenia  CE  oraz  zgodnie  z  obowiązująćymi  Dyrektywami  UE,  innymi
przepisami prawa unijnego oraz przepisami implementująćymi je na grunt polskiego prawa.
Jez@eli dostarćzane wyroby, produkty, materiały budowlane lub urządzenia podlegają kilku Dyrektywom
UE, Wykonawća ma obowiązek zapewnić  zgodnos ć  dostarćzanyćh Zamawiająćemu w ramaćh realizaćji
Umowy  wyrobo w,  produkto w,  materiało w  budowlanyćh  i  urządzen  ze  wszystkimi  mająćymi
zastosowanie do danego wyrobu,  produktu, materiału budowlanego lub urządzenia Dyrektywami WE,
innymi przepisami prawa unijnego i przepisami prawa implementująćymi je na grunt polskiego prawa, w
tym  z  Ustawą  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oćeny  zgodnos ći  (Dz.U.  2017  poz.  1226,  z
po z niejszymi zmianami). Wykonawća zobowiązany jest poddać  wyroby, produkty, materiały budowlane i
urządzenia  oćenie  zgodnos ći  przeprowadzonej  zgodnie  z  wszystkimi  mająćymi  zastosowanie
Dyrektywami  UE,  innymi  przepisami  prawa  unijnego  i  przepisami  implementująćymi  je  na  grunt
polskiego prawa.  W związku z ćiągłą aktualizaćją Dyrektyw UE, a takz@e wprowadzaniu w z@yćie nowyćh
Dyrektyw,  Wykonawća będzie  s ledził  na  biez@ąćo te  zmiany i  informował  o nićh Zamawiająćego oraz
będzie stosował Dyrektywy UE i Przepisy Prawa w brzmieniu zmienionym lub nowym w taki sposo b, aby
zapewnić  podpisanie  Protokołu  Odbioru  do  Uz@ytkowania  zgodnie  z  Umową  i  Przepisami  Prawa
obowiązująćymi w dniu jego podpisania.

Wykonawća  przy  projektowaniu,  doborze  elemento w  i  urządzen  Elektroćiepłowni  Gazowej
uwzględni lokalne wahania temperatury, wilgotnos ći, oddziaływania wiatru, a takz@e innyćh obćiąz@en  oraz
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ogo lne oddziaływanie warunko w tećhnićznyćh i s rodowiskowyćh, kto re mogą mieć  wpływ na elementy i
urządzenia.  Wykonawća  zagwarantuje,  z@e  jednostki  kogeneraćyjne  będą  miały  moz@ liwos ć 
automatyćznego  rozrućhu  i  odstawienia.  Wykonawća  zoptymalizuje  potrzeby  własne  jednostek
kogeneraćyjnyćh  tj.  m.in.:  zuz@yćie  energii  elektryćznej,  zuz@yćie  paliwa,  zuz@yćie  oleju  oraz  ilos ć 
produkowanyćh odpado w ćelem zminimalizowania koszto w po stronie Zamawiająćego.
Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania m.in. Dyrektywy 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i
Rady  oraz  dokumento w  powiązanyćh.  Wykonawća  jest  zobowiązany  do  stosowania  wszystkićh
Przepiso w Prawa zapewniająćyćh udział Urzędu Dozoru Tećhnićznego w kontroli realizaćji Przedmiotu
Umowy i w proćeduraćh odbiorowyćh, w tym m.in. do stosowania Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze  tećhnićznym  (Dz.U.  2017  poz.  1040,  z  po z niejszymi  zmianami)  oraz  Przepiso w  Prawa
wykonawćzyćh w stosunku do ww. ustawy.
Dostawy Wykonawćy w ramaćh realizaćji Przedmiotu Umowy będą spełniać  wymagania ustalone przez
Przepisy Prawa obowiązująće w Polsće, w tym w szćzego lnos ći:

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tećhnićznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z po z niejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawćzymi,
•  Ustawa  z  dnia  7  lipća  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Dz.U.  2017  poz.  1332,  z  po z niejszymi
zmianami),
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyćzne (Dz.U. 2018 poz. 755, z po z niejszymi
zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oćeny  zgodnos ći  (Dz.U.  2017  poz.  1226,  z
po z niejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miaraćh (Dz.U. 2018 poz. 376, z po z niejszymi zmianami),
• inne przepisy i wymagania wydane przez włas ćiwe Organy Władzy Publićznej.

Wyłąćzną odpowiedzialnos ć  za spełnienie powyz@szyćh wymagan  ponosi Wykonawća.
Wykonawća  wypełni  i  przedłoz@y  UDT  wszelkie  niezbędne  dokumenty  dotyćząće  układo w  oraz
poszćzego lnyćh urządzen  ćis nieniowyćh i dz wigowyćh oraz TDT dotyćząće urządzen  s rodko w transportu
i  układo w związanyćh z  transportem materiało w niebezpiećznyćh,  ćo do kto ryćh istnieje  wymaganie
powiadomienia UDT, TDT lub innyćh urzędo w przed przekazaniem do eksploataćji. Wykonawća uzyska
zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem zezwolen  odpowiednićh instytućji.
W trakćie  produkćji,  transportu,  magazynowania,  montaz@u  i  rozrućhu będą  opraćowane  i  stosowane
przez  Wykonawćę  warunki  zapewnienia  ćzystos ći,  pakowania,  transportu  oraz  składowania,
zabezpiećzająće  materiały,  elementy,  urządzenia  przed  zabrudzeniem,  korozją  lub  uszkodzeniem.
Wykonawća będzie zobowiązany do zorganizowania transportu maszyn, urządzen  i materiało w uz@ytyćh
przy realizaćji Zamo wienia z uwzględnieniem wymogo w bezpiećzen stwa zaro wno w obrębie pasa robo t
drogowyćh  jak  i  poza  nimi.  S" rodki  transportowe  poruszająće  się  po  drogaćh  powinny  spełniać 
odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametro w  ćharakteryzująćyćh  pojazdy,  w  szćzego lnos ći  w
odniesieniu do gabaryto w i obćiąz@enia na os . 

Elektroćiepłownia powinna być  zaprojektowana i wykonana w taki sposo b, z@eby wszelkie realne
oraz  potenćjalne  ućiąz@ liwos ći  dla  otoćzenia  związane  z  jej  funkćjonowaniem  były  wyeliminowane  i
zneutralizowane.  Ućiąz@ liwos ći,  o  kto ryćh  mowa  powyz@ej,  to  m.in.:  hałas,  emisja  zaniećzyszćzen  do
powietrza, pylenie wywołane praćą urządzen  wentylaćyjnyćh, wytwarzanie nieprzyjemnyćh zapaćho w,
jak ćhoćiaz@by z układu wydećhowego, olejowego ćzy kanalizaćji. Obiekt nie moz@e takz@e wprowadzać  oraz
powodować  kumulowania  zaniećzyszćzen ,  a  tym  bardziej  skaz@en :  w  ziemi,  wodaćh  opadowyćh  i
gruntowyćh, na powierzćhniaćh utwardzonyćh terenu, w budynkaćh, itp. Wyłąćzną odpowiedzialnos ćią
Wykonawćy  będzie  nadanie  obiektowi  takićh  ćećh,  z@eby  jego  eksploataćja  oraz  uz@ytkowanie
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gwarantowało  spełnienie  obowiązująćyćh  przepiso w  i  prawa.  Jez@eli  w okresie  gwaranćji  lub  rękojmi
elektroćiepłownia nie potwierdzi wspomnianyćh załoz@en , Wykonawća będzie zmuszony przebudować  ją
na własny koszt w niezbędnym zakresie, az@  do osiągnięćia poz@ądanego przez Zamawiająćego ćelu. 

Wszystkie elementy elektroćiepłowni: konstrukćyjne, nos ne, wsporćze ćzy budowlane powinny być 
zaprojektowane,  wykonane  oraz  zabezpiećzone  z  zaćhowaniem  odpowiednićh  wspo łćzynniko w
bezpiećzen stwa  i  zapasu,  kto re  pozwolą  na  przeniesienie  wszystkićh  obćiąz@en  eksploataćyjnyćh  i
s rodowiskowyćh przez 30 lat. Okres ten stanowi planowaną z@ywotnos ć  obiektu. 

Wszystkie układy, instalaćje, urządzenia, ruroćiągi, armatura i osprzęt muszą być  zainstalowane w
taki sposo b, aby zapewnić  dogodny dostęp do wykonania ćzynnos ći eksploataćyjnyćh, konserwaćyjnyćh i
remontowyćh  (dotyćzy  to  takz@e  moz@ liwos ći  wymiany  elemento w  oraz  ićh  transportu  do  i  z  miejsća
zainstalowania, w tym wysokos ći dojs ć  ćzy dojazdo w). 

Elementy  i  materiały  z  dostaw  krajowyćh  powinny  być  oznaćzone  zgodnie  z  odpowiednimi
polskimi  normami.  Wszelkie  praće  budowlane  i  budowlano-montaz@owe  nalez@y  prowadzić  zgodnie  z
polskim prawem budowlanym oraz "Warunkami Tećhnićznymi Wykonania i Odbioru Robo t Budowlano-
Montaz@owyćh". Wszystkie elementy, w tym m.in. materiały budowlane, urządzenia, instalaćje powinny
posiadać  oznaćzenia CE oraz wszelkie wymagane badania, atesty i ćertyfikaty. 
W dokumentaćji, rysunkaćh i oblićzeniaćh nalez@y stosować  metryćzne jednostki miar i wag zgodne z SI
oraz  system  oznaćzen  zaakćeptowany  przez  Zamawiająćego  i  zgodny  z  obowiązująćymi  polskimi
przepisami.

Wykonawća winien zapewnić ,  z@e  praće,  tećhnologie objęte realizaćją nie naruszą z@adnyćh praw
autorskićh,  patentowyćh,  projektowyćh,  znako w  ćhronionyćh  itp.  zastrzez@onyćh  przez  osoby  trzećie.
Ponadto  Wykonawća  będzie  zabezpiećzał  i  ćhronił  Zamawiająćego  przed  wszelkimi  roszćzeniami,
szkodami,  krokami  prawnymi  lub  innymi  działaniami  oso b  trzećićh,  wynikłymi  lub  spowodowanymi
naruszeniem  jakićhkolwiek  praw  autorskićh,  patentowyćh  lub  innyćh  praw  własnos ći  przemysłowej
związanyćh z przedmiotem umowy. Na uz@ywanie wynalazko w, wzoro w uz@ytkowyćh, oprogramowania,
praw autorskićh itp., kto re są związane z urządzeniami, instalaćjami wćhodząćymi w skład przedmiotu
zamo wienia  –  Wykonawća  udzieli  Zamawiająćemu  lićenćji  niewyłąćznej  i  niezbywalnej  w  zakresie
potrzebnym do eksploataćji oraz utrzymania obiektu.

Do realizaćji  wszystkićh zadan  składająćyćh się na przedmiot zamo wienia Wykonawća zapewni
kadrę  z  wymaganymi  uprawnieniami,  kwalifikaćjami  i  dos wiadćzeniem.  Dotyćzy  to  m.in.  prać
projektowyćh,  budowlanyćh,  instalaćyjnyćh,  konstrukćyjnyćh,  ale  takz@e  związanyćh  z  ćzynnos ćiami
eksploataćyjnymi i nadzoru elektroćiepłowni np. w trakćie rozrućho w, rućhu regulaćyjnego i pro bnego.
Wykonawća  zapewni  swoim  praćownikom  ubrania  roboćze/kaski  z  oznaćzeniem  firmy  lub  inne
identyfikatory.  Praćownićy  podwykonawćo w  muszą  posiadać  oznakowania  swoićh  firm.  Ponadto
Wykonawća  zapewni  sprzęt  oćhrony  osobistej,  zgodny  z  obowiązująćymi  wymogami  prawnymi
praćownikom  własnym,  praćownikom  podwykonawćo w,  słuz@bom  nadzoru  budowlanego  i  innym
osobom przeprowadzająćym ćzynnos ći urzędowe, nadzo r i kontrolę – nie związanym z Zamawiająćym. 

2.2. Wymagania dotyćząće bezpiećzen stwa przećiwpoz@arowego i przećiwwybućhowego
Wykonawća dokona oćeny zagroz@enia wybućhem budynko w, obiekto w budowlanyćh, elemento w

instalaćji  i  tereno w.  Wykonawća  jest  odpowiedzialny  za  okres lenie  stref  zagroz@enia  poz@arem  i  stref
zagroz@enia  wybućhem  i  zastosowanie  włas ćiwyćh  rozwiązan  i  urządzen ,  adekwatnyćh  do
zidentyfikowanyćh zagroz@en .  W przypadku okres lenia stref zagroz@enia wybućhem przed przekazaniem
instalaćji do uz@ytkowania Wykonawća sporządzi Dokument Zabezpiećzenia przed Wybućhem zgodnie z
wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  8  lipća  2010  r.  w  sprawie  minimalnyćh
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wymagan , dotyćząćyćh bezpiećzen stwa i higieny praćy, związanyćh z moz@ liwos ćią wystąpienia w miejsću
praćy atmosfery  wybućhowej  (Dz.U.  2010 nr 138 poz.  931) oraz opraćuje Instrukćję  bezpiećzen stwa
poz@arowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznyćh i Administraćji z dnia 7 ćzerwća
2010 r. w sprawie oćhrony przećiwpoz@arowej budynko w, innyćh obiekto w budowlanyćh i tereno w (Dz.U.
2010  nr  109  poz.  719).  Dokumenty  te  Wykonawća  zobowiązany  jest  opraćować  we  wspo łpraćy  z
Zamawiająćym tak, aby uwzględnić  stosowaną przez niego nomenklaturę i układ organizaćyjny.

2.3. Wymagania dotyćząće projektowania i Dokumentaćji Projektowej
Wykonawća przed rozpoćzęćiem prać projektowyćh zweryfikuje i potwierdzi dane wyjs ćiowe do

projektowania przygotowane przez Zamawiająćego i w uzasadnionyćh wypadkaćh dostosuje je tak, aby
zagwarantować  osiągnięćie  wymagan  Zamawiająćego,  a  w  szćzego lnos ći  ćelo w  Przedsięwzięćia  i
zakładanyćh wskaz niko w produktu i rezultatu. Wykonawća wykona na własny koszt wszystkie badania i
analizy uzupełniająće, niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamo wienia. Projekt winien
uwzględniać  najbardziej  skrajne  warunki,  jakie  wystąpią  podćzas  wykonywania  Robo t  i  w  okresie
eksploataćji po ukon ćzeniu Robo t, obejmująće m.in. najwyz@sze i najniz@sze obćiąz@enia eksploataćyjne ćzy
warunki klimatyćzne.

2.3.1. Zakres Dokumentaćji Projektowej
Wykonawća opraćuje Dokumentaćję Projektową w języku polskim obejmująćą:
1.  Projekty  Budowlane  we  wszystkićh  branz@aćh,  w  formie  i  zakresie  okres lonym  w  Rozporządzeniu

Ministra  Transportu,  Budownićtwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szćzego łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

2.  Szćzego łowe  Projekty  Wykonawćze  we  wszystkićh  branz@aćh,  dla  ćelo w  realizaćji  Instalaćji
Wysokosprawnej  Kogeneraćji.  Projekty  Wykonawćze  będą  stanowić  uszćzego łowienie  dla  potrzeb
wykonawstwa  Projekto w  Budowlanyćh  w  poszćzego lnyćh  branz@aćh.  Dokumentaćja  Wykonawćza
powinna być  opraćowana z uwzględnieniem warunko w zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunko w zawartyćh w uzyskanyćh opiniaćh i uzgodnieniaćh, jak ro wniez@  szćzego łowyćh wytyćznyćh
i Wymaganiaćh Zamawiająćego.

3.  Projekt  Tećhnologii  i  Organizaćji  Robo t,  obejmująćy  projekt  organizaćji  rućhu  na  terenie  budowy,
uwzględniająćy zabezpiećzenie potrzeb istniejąćej eksploatowanej Ciepłowni 

4.  Dokumentaćję  Powykonawćzą  z  naniesionymi  w  sposo b  ćzytelny  wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi  w  trakćie  budowy  wraz  z  inwentaryzaćją  geodezyjną  wykonanyćh  obiekto w  i
połąćzen  międzyobiektowyćh.

5.  Projekt  Rozrućhu  Elektroćiepłowni  Gazowej,  obejmująćy  Program  Pro b  Kon ćowyćh  i  Pomiaro w
Gwaranćyjnyćh, potwierdzająćyćh spełnienie Parametro w Gwarantowanyćh.

6. Dokumentaćję Powykonawćzą Rozrućhową (sprawozdanie z rozrućhu).
7.  Instrukćje  obsługi,  eksploataćji  i  konserwaćji  Elektroćiepłowni  Gazowej,  jak  i  poszćzego lnyćh

elemento w i urządzen 
8. Kompletną dokumentaćję niezbędną do uzyskania pozwolenia na emisję.
9.  Wszelkie  inne  dokumenty  i  pozwolenia  związane  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  uz@ytkowanie

Elektroćiepłowni Gazowej, w tym dokumentaćję niezbędną do odbioru instalaćji przez poszćzego lne
urzędy (np. Dozo r Tećhnićzny, Dokumentaćję Konćesyjną).

      Wszystkie wymienione wyz@ej elementy Dokumentaćji Projektowej będą przedmiotem uzgodnienia z  
      Zamawiająćym.  Zasady przedkładania dokumento w do akćeptaćji Zamawiająćemu obowiązują 
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      według postanowien  Umowy.  Wykonawća wykona Dokumentaćję Projektową z uwzględnieniem 
      opraćowan , o kto ryćh mowa wyz@ej, ćo najmniej w zakresie:
      Robo t budowlanyćh dotyćząćyćh:

• rozbio rek,
• robo t ziemnyćh,
• robo t konstrukćyjnyćh,
• robo t arćhitektonićznyćh,
• instalaćji sanitarnyćh wewnętrznyćh i zewnętrznyćh,
• instalaćji elektroenergetyćznyćh wewnętrznyćh i zewnętrznyćh,
• sieći zewnętrznyćh,
• robo t montaz@owyćh,
• modernizaćji i uzupełnienia ćiągo w pieszo-jezdnyćh do obiekto w.

10. Wyposaz@enia w urządzenia tećhnologićzne.
11. Robo t elektryćznyćh.
12. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
13. Kontroli dostępu i oćhrony obiekto w.

2.3.2. Format Dokumentaćji Projektowej
Wydruki
Wykonawća dostarćzy rysunki i pozostałe dokumenty wćhodząće w zakres Dokumentaćji Projektowej w
znormalizowanym rozmiarze.

Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja  elektronićzna  Dokumentaćji  Projektowej  wykonana  zostanie  z  zastosowaniem  następująćyćh
formato w elektronićznyćh:
• rysunki, sćhematy, diagramy – format .dwg,
• opisy, zestawienia, spećyfikaćje – format .doć, .xls,
• harmonogramy – format .mpp,
• uzgodnienia, dećyzje – format .pdf.
Ponadto w wersji elektronićznej, w formaćie .pdf, winny zostać  zapisane skany dokumento w składanyćh
przez Wykonawćę w ćelu uzyskania pozwolen  i dećyzji administraćyjnyćh. Skany winny być  toz@same z
oryginałami,  tj.  powinny  zawierać  niezbędne  piećzęćie  i  podpisy.  Wersja  elektronićzna  Dokumentaćji
Projektowej zostanie dostarćzona w formie zapisu na płytaćh CD/DVD. Pliki zostaną zabezpiećzone przed
zmianami.

Liczba egzemplarzy
Wykonawća dostarćzy Dokumentaćję Projektową Zamawiająćemu w uzgodnionej lićzbie egzemplarzy w
wersji drukowanej i w wersji elektronićznej do zatwierdzenia. Kaz@dy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.  Wykonawća  przygotuje  i  uzgodni  z  Zamawiająćym  tabelę  przekazania  Dokumentaćji
Projektowej dla wszystkićh jej stadio w, kto ra okres lać  będzie odbiorćo w poszćzego lnyćh egzemplarzy
Dokumentaćji Projektowej.
 Doćelowo Zamawiająćy wymaga dostarćzenia ćo najmniej:

• ćzterećh kompleto w Projekto w Budowlanyćh w wersji wydrukowanej oraz dwo ćh kompleto w w
wersji elektronićznej,
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• ćzterećh   kompleto w Projekto w Wykonawćzyćh w  wersji  wydrukowanej  oraz  dwo ćh
kompleto w w wersji elektronićznej,

•  ćzterećh  kompleto w  Projekto w  Powykonawćzyćh  w  wersji  wydrukowanej  oraz  dwo ćh
kompleto w w wersji elektronićznej,

• ćzterećh kompleto w Instrukćji Obsługi, Eksploataćji i Konserwaćji  wersji
wydrukowanej oraz dwo ćh kompleto w w wersji elektronićznej.

Powyz@szy wykaz nie uwzględnia dokumentaćji na potrzeby Wykonawćy oraz do biez@ąćyćh uzgodnien .

2.3.3. Zawartos ć  i jakos ć  Dokumentaćji Projektowej
Wymagania podstawowe
Obiekty  budowlane  i  tećhnologićzne  zostaną  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  przepisami
tećhnićzno-budowlanymi,  Polskimi  lub  Europejskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  tećhnićznej  w
sposo b zapewniająćy:

1. Spełnienie wymagan  podstawowyćh w zakresie:
• bezpiećzen stwa konstrukćji,
• bezpiećzen stwa poz@arowego,
• bezpiećzen stwa uz@ytkowania,
• warunko w higienićznyćh i zdrowotnyćh,
• oćhrony s rodowiska,
• oćhrony przed hałasem i drganiami,
• oszćzędnos ći energii,
• izolaćyjnos ći ćieplnej przegro d.

2. Oćhronę uzasadnionyćh intereso w oso b trzećićh.
Roboty powinny być  zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod kaz@dym względem aktualnym praktykom
inz@ynieryjnym.  Podstawą  rozwiązan  projektowyćh  powinna  być  prostota  oraz  spełnienie  wymagan 
niezawodnos ći  tak,  aby  budynki,  budowle,  urządzenia  i  wyposaz@enie  zapewniały  długotrwałą
bezproblemową  eksploataćję  przy  niskićh  kosztaćh  obsługi.  Nalez@y  zwro ćić  szćzego lną  uwagę  na
zapewnienie  łatwego dostępu w ćelu  inspekćji,  ćzyszćzenia,  obsługi  i  napraw.  Wszystkie dostarćzone
urządzenia i wyposaz@enie powinny być  zaprojektowane w taki sposo b, aby bezawaryjnie praćowały we
wszystkićh  warunkaćh  eksploataćyjnyćh.  Wykonawća  sporządzi  Dokumentaćję  Projektową  w  taki
sposo b, z@e Roboty według niej wykonane będą nadawały się do ćelo w, dla jakićh zostały przeznaćzone.
Wszystkie  Roboty  powinny  być  zaprojektowane,  dostarćzone  i  wykonane  w  systemie  metryćznym.
Wykonawća bierze na siebie odpowiedzialnos ć  za wszelkie niezgodnos ći,  błędy, braki dostrzez@one na
rysunkaćh i objas nieniaćh niezalez@nie od tego, ćzy zostały one zaaprobowane przez Zamawiająćego. W
proćesie  projektowania  obiekto w  budowlanyćh  nalez@y  uwzględnić  warunki  tećhnićzne  okres lone  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunko w tećhnićznyćh,
jakim powinny odpowiadać  budynki i ićh usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422, z po z niejszymi zmianami),
oraz pozostałe wymagania okres lone w dokumentaćh wymienionyćh w ćzęs ći informaćyjnej PFU.

Projektanci
Wykonawća zatrudni do projektowania Robo t dos wiadćzonyćh projektanto w posiadająćyćh wymagane
Prawem  Budowlanym  odpowiednie  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnyćh  funkćji  tećhnićznyćh  w
budownićtwie,  nalez@ąćyćh  do  odpowiednićh  organizaćji  samorządu  zawodowego  oraz  kompetentny
personel pomoćnićzy.
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Inwentaryzacja stanu istniejącego
W  zalez@nos ći  od  potrzeb,  Wykonawća  sporządzi  szćzego łową  inwentaryzaćję  wszystkićh  istniejąćyćh
obiekto w, kto re w ramaćh Umowy mają być  wykorzystane, modernizowane lub są związane z Robotami.
Inwentaryzaćja  będzie  obejmowała  okres lenie  wszystkićh  danyćh  niezbędnyćh  do  opraćowania
Dokumentaćji  Projektowej  zgodnie  z  wymaganiami,  w  tym  takićh  elemento w  jak  wymiary,  rzędne
wysokos ćiowe, wspo łrzędne, stan budowli itp.

Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa
Praće  pomiarowe  nalez@y  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownićtwa  z  dnia  21  lutego  1995  r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opraćowan  geodezyjno-
kartografićznyćh oraz ćzynnos ći geodezyjnyćh obowiązująćyćh w budownićtwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133).  Praće  pomiarowe  winny  być  wykonane  przez  osoby  posiadająće  odpowiednie  kwalifikaćje  i
uprawnienia zawodowe. Roboty bazująće na pomiaraćh Wykonawćy mogą być  rozpoćzęte wyłąćznie po
zaakćeptowaniu wyniko w pomiaro w przez Zamawiająćego. Punkty geodezyjne muszą być  zaopatrzone w
oznaćzenia okres lająće w sposo b  wyraz ny  i  jednoznaćzny ćharakterystykę i  połoz@enie tyćh punkto w.
Forma  i  wzo r  tyćh  oznaćzen  winny  być  zaakćeptowane  przez  Zamawiająćego.  Wykonawća  jest
odpowiedzialny za oćhronę wszystkićh punkto w pomiarowyćh i ićh oznaćzen  w ćzasie trwania Robo t.
Wszystkie  praće  pomiarowe  koniećzne  dla  prawidłowej  realizaćji  Robo t  nalez@ą  do  obowiązko w
Wykonawćy.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna
Wykonawća  wykona  na  swo j  koszt  badania  i  opraćuje  dokumentaćję  geologićzno-  inz@ynierską  i
hydrologićzną w zakresie niezbędnym w ćelu ustalenia geotećhnićznyćh warunko w posadowienia Robo t
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownićtwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotećhnićznyćh  warunko w  posadawiania  obiekto w
budowlanyćh (Dz.U. 2012 poz. 463), jez@eli uzna, z@e przekazana przez Zamawiająćego dokumentaćja jest
niewystarćzająća.

Projekty Budowlane
Wykonawća wykona Projekty Budowlane w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipća 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z po z niejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownićtwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szćzego łowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) zawierająćy m.in.:

• projekty w formie osobnyćh opraćowan  dla wszystkićh obiekto w w poszćzego lnyćh branz@aćh
(tećhnologićzna i mećhanićzna, konstrukćyjna i arćhitektonićzna, sanitarna, elektryćzna, AKPiA,
roboty ziemne),

• projekty branz@owe:  sieći  zewnętrznyćh tećhnologićznyćh i  sanitarnyćh, elektryćznyćh,  AKPiA,
drogi, zagospodarowanie terenu wraz z planem infrastruktury tećhnićznej i zieleni,

• inne opraćowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami.
Wykonawća przygotuje wszystkie dokumenty, opraćowania i uzyska wszelkie uzgodnienia i dećyzje, w
szćzego lnos ći w zakresie:

• pozwolen  na wprowadzanie do s rodowiska substanćji lub energii,
• zgodnos ći z wymaganiami oćhrony przećiwpoz@arowej,
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• zgodnos ći  z  wymaganiami  bezpiećzen stwa  i  higieny  praćy  oraz  oćhrony  sanitarno-
epidemiologićznej,

• zgodnos ći z wymaganiami bezpiećzen stwa uz@ytkowania, oćhrony zdrowia i prawa praćy,
• odstępstw od warunko w tećhnićznyćh,
• zgodnego z prawem i skutećznego wystąpienia o niezbędne pozwolenie na budowę,
• uzgodnien  z dostawćami medio w.

W  zakresie  obowiązko w  Wykonawćy  będzie  reprezentowanie  Zamawiająćego  przed  organami
administraćji samorządowej i pan stwowej w sprawaćh dotyćząćyćh uzyskania pozwolenia na budowę na
moćy  udzielonego  pełnomoćnićtwa,  z  zastrzez@eniem,  z@e  Zamawiająćy  będzie  mo gł  ćofnąć  takie
pełnomoćnićtwo nadane Wykonawćy w kaz@dym momenćie, jes li Zamawiająćy uzna to za ćelowe.

Projekt Technologii i Organizacji Robót
Projekt winien uwzględniać  spećyfikę prowadzenia inwestyćji w warunkaćh eksploataćji funkćjonująćej
w sąsiedztwie Plaću Budowy istniejąćej Elektroćiepłowni Miejskiej. Zamawiająćy bezwzględnie wymaga
od  Wykonawćy,  aby  prowadzenie  Robo t  w  z@aden  sposo b  nie  wpływało  negatywnie  na  biez@ąćą
eksploataćję funkćjonująćej Ciepłowni Miejskiej. Z tego powodu Projekt Tećhnologii i Organizaćji Robo t
winien uwzględniać  prowadzenie Robo t bezkolizyjnie z eksploataćją Ciepłowni Miejskiej. 

Projekty Wykonawcze
Projekty  Wykonawćze  winny  obejmować  rysunki  i  opisy  wszystkićh  elemento w  Robo t.  Projekty
Wykonawćze przedstawiać  będą szćzego łowe usytuowanie wszystkićh urządzen  i elemento w Robo t, ićh
parametry  wymiarowe  i  tećhnićzne,  szćzego łową  spećyfikaćję  (ilos ćiową  i  jakos ćiową)  urządzen  i
materiało w

Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawća sporządzi Dokumentaćję Powykonawćzą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie
jak w Projektaćh Wykonawćzyćh, a ićh tres ć  będzie przedstawiać  Roboty tak, jak zostały zrealizowane
przez  Wykonawćę.  Dokumentaćja  Powykonawćza  obejmować  będzie  takz@e  geodezyjne  pomiary
powykonawćze.
Jez@eli  w  trakćie  proćedury  uzyskania  pozwolenia  na  uz@ytkowanie  wprowadzone  zostaną  zmiany  w
zakresie Robo t, Wykonawća dokona włas ćiwej korekty rysunko w powykonawćzyćh tak, aby ićh zakres,
forma  i  tres ć  odpowiadała  wymaganiom  opisanym  powyz@ej.  Wykonawća  sporządzi  s wiadećtwa
ćharakterystyki  energetyćznej  dla  budynku  Elektroćiepłowni  Gazowej,  dla  kto ryćh  dokumenty  takie,
zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipća  1994 r.  –  Prawo Budowlane (Dz.U.  2017 poz.  1332,  z  po z niejszymi
zmianami) są wymagane.

Projekt Rozruchu
Projekt Rozrućhu będzie zawierać  szćzego łowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla Pro b
Kon ćowyćh,  w  tym  Pomiaro w  Gwaranćyjnyćh.  Projekt  Rozrućhu  przygotuje  Wykonawća  i  przedłoz@y
Zamawiająćemu  do  przeglądu  i  zatwierdzenia  w  3  egzemplarzaćh  w  terminie  wskazanym  w  SIWZ,
według aktualnego Harmonogramu  Robo t.  Projekt  Rozrućhu  winien zawierać  wszystkie  szćzego łowo
opisane ćzynnos ći, kto re będą niezbędne do wykonania, aby po zakon ćzeniu Pro b Kon ćowyćh urządzenia,
instalaćje i  ćałos ć  Robo t  mogła  zostać  uznana za działająćą  niezawodnie  i  zgodnie  z Umową.  Projekt
Rozrućhu wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiająćego. Wykonawća zawrze w Projekćie Rozrućhu,
obejmująćym  Program  Pro b  Kon ćowyćh  wszystkie  niezbędne  ćzynnos ći,  stosownie  do  zastosowanej
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tećhnologii i wymagan  urządzen  i instalaćji oraz planowany harmonogram Pro b. W kaz@dym przypadku
Program  będzie  uwzględniał  wymagania  Umowy.  Jez@eli  wymagania  te  nie  zostaną  uwzględnione  lub
sposo b ićh uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagan  Umowy, Zamawiająćy odrzući
Program,  a  Wykonawća  będzie  zobowiązany  do  poprawienia  i  uzupełnienia  Programu  zgodnie  ze
wskazo wkami Zamawiająćego.

Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa
Po  zakon ćzeniu  rozrućhu  oraz  po  zakon ćzeniu  Pro b  Kon ćowyćh  Wykonawća  opraćuje  i  przedstawi
Zamawiająćemu do akćeptaćji  Dokumentaćję Powykonawćzą Rozrućhową, stanowiąćą sprawozdanie z
rozrućhu.
Dokumentaćja Powykonawćza Rozrućhowa winna zawierać :

•  opis  wykonanyćh  ćzynnos ći  rozrućhowyćh  wraz  z  opisem  miejsć,  dat  i  godzin  ićh
przeprowadzenia,

•  protoko ł  zakon ćzenia  prać  rozrućhowyćh  wraz  z  wynikami  osiągniętymi  w  wyniku  Pro b
Kon ćowyćh,

• rejestr parametro w tećhnićznyćh i tećhnologićznyćh,
• wyniki badan  laboratoryjnyćh i innyćh – jez@eli dotyćzy,
• listy obećnos ći

W Dokumentaćji Powykonawćzej Rozrućhowej winno być  okres lone, ćzy w toku Pro b Kon ćowyćh zostały
wymagane Parametry Gwarantowane oraz adnotaćje z ewentualnymi uwagami.

Instrukcje
Dla  kaz@dego  rodzaju  urządzen  Wykonawća  dostarćzy  DTR  w  języku  polskim,  a  jes li  dane

urządzenie zostało wyprodukowane  za granićą dodatkowo takz@e  w oryginale.  Wymagane są  kopie  w
wersji elektronićznej.

Opraćowane instrukćje eksploataćji  powinny być  zgodne  z wymogami Rozporządzenia  Ministra
Gospodarki, Praćy i Polityki Społećznej z dnia 9 lipća 2003 r w sprawie warunko w tećhnićznyćh dozoru
tećhnićznego w zakresie eksploataćji niekto ryćh urządzen  ćis nieniowyćh (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz.
1269) oraz  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28 marća  2013 w sprawie bezpiećzen stwa  i
higieny praćy przy urządzeniaćh energetyćznyćh (Dz. U. z 2013, poz. 492),

Nie po z niej niz@  na 1 miesiąć przed ukon ćzeniem Robo t, Wykonawća przekaz@e Zamawiająćemu do
przeglądu  tymćzasowe  Instrukćje  obsługi,  eksploataćji  i  konserwaćji,  w  ćelu  potwierdzenia  ićh
kompletnos ći. Nie po z niej niz@  14 dni przed zgłoszeniem do odbioru kon ćowego, Wykonawća przekaz@e
Zamawiająćemu do zatwierdzenia ostatećzną wersję Instrukćji, odpowiednio poprawioną i uzupełnioną,
przy ćzym wszystkie parametry i nastawy ustalane w trakćie rozrućhu będą stanowiły oddzielną ćzęs ć  i
zostaną uzupełnione nie po z niej,  niz@  w dniu zgłoszenia Obiektu do odbioru, pod rygorem nie podjęćia
prać odbiorowyćh.
Wykonawća ma ponadto obowiązek przekazania:

•  oprogramowania  narzędziowego  (wraz  z  lićenćjami)  oraz  kopii  aplikaćji  zastosowanej  w
sterownikaćh systemu AKPiA wraz z lićenćją dla Uz@ytkownika Instalaćji,

•  ćertyfikato w  pro b  dla  silniko w,  pomp,  naćzyn  i  zbiorniko w  ćis nieniowyćh,  urządzen 
podnosząćyćh,  zaro wno  dotyćząćyćh  Robo t,  jak  i  pro b  na  Plaću  Budowy,  oraz  dla
transformatoro w, instalaćji elektryćznej i innyćh elemento w, dla kto ryćh jest to wymagane,

•  uzgodnionej  dokumentaćji  konćesyjnej  oraz  odbiorowej  UDT  dla  urządzen  i  zbiorniko w
podlegająćyćh zgłoszeniu do UDT.
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Instrukćje winny zostać  dostarćzone w formie wydruku w rozmiarze A4 i na nos niku z ponumerowanymi
stronami, w segregatoraćh w twardej oprawie, kaz@dy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio
zatytułowany na okładće. Rysunki formatu większego niz@  A4 będą składane i gromadzone w okładkaćh w
taki  sposo b,  by  moz@ liwe  było  ićh  rozłoz@enie  bez  koniećznos ći  zdejmowania  z  piers ćieni  moćująćyćh
segregatora.  Tymćzasowe  instrukćje  winny  być  tego  samego  formatu,  ćo  instrukćje  ostatećzne  z
tymćzasowymi  wkładkami  w  przypadku  pozyćji,  kto ryćh  nie  moz@na  sfinalizować  do  ćzasu  Pro b
Kon ćowyćh i wykonania testo w parametro w eksploataćyjnyćh. Kompletna dokumentaćja niezbędna do
uzyskania  pozwolenia  w  imieniu  Zamawiająćego  na  uz@ytkowanie  dla  Elektroćiepłowni  Gazowej
Wykonawća opraćuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbędnymi załąćznikami) projekty wniosko w
do pozwolenia na uz@ytkowanie dla Obiektu. Kompletne projekty tyćh wniosko w zostaną przedstawione
Zamawiająćemu do akćeptaćji.

Po dokonaniu akćeptaćji kaz@dego z projekto w wniosko w, Zamawiająćy upowaz@ni Wykonawćę do
złoz@enia w imieniu Zamawiająćego poszćzego lnyćh wniosko w:

• o uzyskanie pozwolenia na emisję,
• o uzyskanie pozwolenia na uz@ytkowanie.

W  zakresie  obowiązko w  Wykonawćy  będzie  reprezentowanie  Zamawiająćego  przed  organami
administraćji samorządowej i pan stwowej oraz sądu administraćyjnego w sprawaćh dot. uzyskania ww.
pozwolen  na moćy udzielonego pełnomoćnićtwa, z zastrzez@eniem, z@e Zamawiająćy będzie mo gł ćofnąć 
takie pełnomoćnićtwo nadane Wykonawćy w kaz@dym momenćie, jes li Zamawiająćy uzna to za ćelowe.

2.3.4. Przegląd Dokumentaćji Projektowej i nadzo r nad dokumentaćją
Na Plaću Budowy będą znajdować  się jedynie aktualne rewizje Dokumentaćji Projektowej zatwierdzone
przez  Zamawiająćego.  Sposo b  oznaćzania  Dokumentaćji  Projektowej  oraz  sposo b  nadzoru  nad
Dokumentaćją zostanie uzgodniony z Zamawiająćym.

2.3.5. Nadzory autorskie
Wykonawća zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektanto w – autoro w Dokumentaćji
Projektowej. Nadzo r będzie sprawowany poprzez:

•  Kontrole  zgodnos ći  wykonania  Robo t  z  Dokumentaćją  Projektową  dokonywane  przez
projektanto w – autoro w Dokumentaćji. Kontrole będą się odbywały na kaz@dym waz@nym etapie
Robo t,  lećz  nie  rzadziej  niz@  1  raz  w  ćiągu  8  tygodni.  Kaz@da  kontrola  projektanto w  zostanie
udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizaćji Robo t.

• Weryfikaćję Dokumentaćji Powykonawćzej w zakresie jej zgodnos ći z faktyćznym wykonaniem
Robo t.  Weryfikaćja  zostanie  potwierdzona  poprzez  os wiadćzenie  projektanto w  –  autoro w,
załąćzone do Dokumentaćji Powykonawćzej.

Wykonawća uwzględni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Umownej.

2.4. Cećhy obiektu dotyćząće rozwiązan  konstrukćyjno-budowlanyćh

2.4.1. Wymagania ogo lne
Wszystkie  praće  przy  realizaćji  obiekto w  związanyćh  z  Elektroćiepłownią  Gazową  muszą  być 

projektowane oraz wykonywane w zgodzie z obowiązująćym: prawem budowlanym, wiedzą tećhnićzną,
warunkami tećhnićznymi, normami, pozwoleniami, a takz@e wymaganiami władz.
Wykonawća  będzie  zobowiązany  do  zastosowania  rozwiązan  tećhnićznyćh,  tećhnologićznyćh  oraz
materiałowyćh adekwatnyćh do przeznaćzenia i  spełnianyćh funkćji,  takz@e  zgodnie ze stanem wiedzy
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tećhnićznej w poszćzego lnyćh dziedzinaćh. Wykonawća winien zapewnić , z@e realizowane obiekty, uz@yte
do  wykonania  Elektroćiepłowni  Gazowej  materiały,  urządzenia  itp.  będą  nowoćzesne,  wytrzymałe,
trwałe, skutećznie zabezpiećzone przed korozją, ćzynnikami atmosferyćznymi i wpływem otaćzająćego
s rodowiska oraz praktyćzne, energooszćzędne, łatwe i tanie w utrzymaniu ćzystos ći oraz konserwaćji,
estetyćzne, fabryćznie nowe (i nieuz@ywane), wysokiej jakos ći oraz pozbawione będą wad projektowyćh,
wykonawćzyćh i materiałowyćh, a ićh elementy stanowić  będą nowoćzesne i sprawdzone rozwiązania
tećhnologićzne oraz projektowe.  

Przy  doborze  materiało w  oraz  urządzen  nalez@y  kierować  się  optymalnym  dopasowaniem  do
panująćyćh  warunko w  i  tećhnologii,  a  ponadto  uwzględnić  trwałos ć  oraz  solidnos ć .  Wszelkie
zastosowane  elementy,  materiały,  instalaćje  i  urządzenia  muszą  być  oznakowane  oraz  posiadać 
dokumenty atestaćyjne dopuszćzająće do obrotu w krajaćh Wspo lnoty Europejskiej,  w tym zgodnie z
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobaćh budowlanyćh (Dz. U. Nr 92 poz. 881 wraz z po z niejszymi
zmianami).  Ponadto  powinny  posiadać  Deklaraćję  Zgodnos ći  (PN-EN  ISO/IEC  17050-1:2010:  Oćena
zgodnos ći. Deklaraćja zgodnos ći składana przez dostawćę. Częs ć  1: Wymagania, PN-EN ISO/IEC 17050-
2:2005:  Oćena  zgodnos ći.  Deklaraćja  zgodnos ći  składana  przez  dostawćę.  Częs ć  2:  Dokumentaćja
wspomagająća) lub Certyfikat Zgodnos ći z Polską Normą lub Aprobatą Tećhnićzną oraz Atest Higienićzny
Pan stwowego  Zakładu Higieny.  Materiały stosowane  przy  realizaćji  kontraktu  muszą być  bezpiećzne,
posiadać  ćertyfikat bezpiećzen stwa, o ile jest wymagany, nie mogą mieć  takz@e negatywnego wpływu na
s rodowisko ani emitować  promieniowania wyz@szego od dopuszćzalnego. 

Wykonawća przedstawi Zamawiająćemu szćzego łowe informaćje dotyćząće proponowanego z ro dła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiało w  oraz  odpowiednie  s wiadećtwa  badan 
laboratoryjnyćh i pro bki do zatwierdzenia przez Zamawiająćego. Zatwierdzenie przez Zamawiająćego nie
oznaćza  automatyćznie,  z@e  wszelkie  materiały  z  tego  z ro dła  uzyskają  zgodę  na  zamontowanie.
Wykonawća będzie zobowiązany do prowadzenia biez@ąćyćh badan  materiało w w ćelu udokumentowania,
z@e materiały uzyskane z dopuszćzonego z ro dła w sposo b ćiągły spełniają wymagania Zamawiająćego i
przepiso w. Przed dokonaniem jakićhkolwiek zamo wien  na materiały, kto re mają być  wykorzystane do
budowy Wykonawća przedłoz@y Zamawiająćemu do zatwierdzenia nazwy dostawćo w i produćento w oraz
z ro dła poćhodzenia, spećyfikaćje produćenta, jakos ć ,  wagę, wytrzymałos ć ,  opis itp. Wykonawća będzie
ćałkowićie  odpowiedzialny  za  oćenę  jakos ći  materiało w,  kto re  mają  być  zamo wione  i  wbudowane.
Materiały i urządzenia uz@yte do budowy powinny być  fabryćznie nowe, nowoćzesne, wysokiej jakos ći,
gwarantować  wysoką trwałos ć  oraz zapewniać  estetykę obiektu.

Materiały lub produkty,  kto re  mogą uleć uszkodzeniu powinny być  dostarćzone w oryginalnym
opakowaniu,  pojemnikaćh  itp.  zaopatrzonyćh  w  nazwę  produćenta  i  znak  towarowy.  Materiały
gromadzone  w  trakćie  prowadzenia  robo t  składowane  muszą  być  w  sposo b  zgodny  z  wymogami  i
zabezpiećzone przed dostępem oso b  trzećićh.  Materiały i  urządzenia  nieodpowiadająće  wymaganiom
Zamawiająćego zostaną przez Wykonawćę wywiezione z plaću budowy. Materiały uszkodzone przed lub
w ćzasie ićh montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione przez Wykonawćę na jego koszt.
Wykonawća ponosi  odpowiedzialnos ć  za  spełnienie  wymagan  ilos ćiowyćh i  jakos ćiowyćh materiało w
dostarćzanyćh  na  teren  budowy  oraz  za  ićh  włas ćiwe  składowanie  i  wbudowanie.  Wykonawća  jest
ponadto zobowiązany do stosowania jedynie takićh s rodko w transportu, kto re nie wpłyną niekorzystnie
na włas ćiwos ći przewoz@onyćh materiało w.

Wykonawća  powinien  zapewnić  regularne  ćzyszćzenie  dro g  dojazdowyćh  z  zaniećzyszćzen 
wynikłyćh z realizaćji budowy. Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakćie realizaćji budowy powinny być 
na biez@ąćo naprawiane poprzez wymianę uszkodzonyćh elemento w na nowe. Silniki urządzen  i maszyn
niepraćująćyćh nalez@y wyłąćzać .
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2.4.2. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawća  w  ramaćh  Umowy  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplećze  przestrzegająć

obowiązująćyćh  przepiso w  prawa,  szćzego lnie  w  zakresie  BHP,  zabezpiećzen  ppoz@ .,  wymogo w
Pan stwowej  Inspekćji  Praćy  i  Pan stwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Zaplećze  Wykonawćy  winno
spełniać  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, tećhnićznym, gospodarćzym, administraćyjnym itp.
Jako zaplećze Wykonawćy kwalifikuje się takz@e zaplećze magazynowania materiało w. Zaplećze winno być 
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsća z Zamawiająćym. Koszty budowy zaplećza,
jego utrzymania i likwidaćji traktowane są, jako wlićzone w Kwotę Umowną. Wykonawća we własnym
zakresie zapewni łąćznos ć  telefonićzną na uz@ytek własny. Wykonawća poniesie wszystkie opłaty z tym
związane. Wykonawća, po wykonaniu stosownyćh przyłąćzy, moz@e korzystać  z energii elektryćznej, wody
i kanalizaćji dla potrzeb Budowy i do ćelo w soćjalnyćh. Wykonawća zobowiązany będzie do ponoszenia
koszto w za zuz@ywane media.
Wykonawća w uzgodnieniu z Zamawiająćym zapewni na swo j koszt włas ćiwą oćhronę Terenu Budowy.

Tymćzasowe  punkty  niwelaćyjne winny być  wyznaćzone  w odpowiednićh miejsćaćh w obrębie
Terenu  Budowy.  W  miarę  postępu  Robo t  punkty  niwelaćyjne  winny  być  okresowo  sprawdzane  w
odniesieniu  do  wartos ći  gło wnej  rzędnej  niwelaćyjnej.  Tymćzasowe  punkty  niwelaćyjne  winny  być 
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robo t. Wykonawća ponosi odpowiedzialnos ć  za sporządzenie
dokładnej dokumentaćji Terenu Budowy, przedstawiająćej usytuowanie istniejąćyćh konstrukćji i ćećhy
ćharakterystyćzne. Wykonawća ponosi odpowiedzialnos ć  za dokonanie własnej interpretaćji oraz oćenę
kompletnos ći  uzyskanyćh  informaćji.  Gło wna  rzędna  niwelaćyjna  dla  Robo t  zostanie  wyznaćzona  na
Terenie Budowy przez Wykonawćę. Wykonawća winien sprawdzić  i potwierdzić  usytuowanie gło wnej
rzędnej niwelaćyjnej względem istniejąćyćh elemento w Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkićh
poziomo w podanyćh na rysunkaćh i wszystkićh rysunkaćh udostępnionyćh do wiadomos ći, kto re wskaz@e
Zamawiająćy.  Wykonawća  winien ustalić  tymćzasowe  punkty  niwelaćyjne,  jakićh  będzie  potrzebował
podćzas prowadzenia Robo t. Do obowiązko w Wykonawćy będzie nalez@ało zaćhowanie zaro wno gło wnej
rzędnej niwelaćyjnej, jak i tymćzasowyćh punkto w niwelaćyjnyćh.

Teren budowy winien być  utrzymywany w ćzystos ći i porządku. Odpady nalez@ąće do Wykonawćy
nie mogą być  usuwane w sposo b dowolny. Wymagane jest poćzynienie stosownyćh kroko w mająćyćh na
ćelu  odwoz@enie  do  legalnyćh  instalaćji  przetwarzania  odpado w  wszelkićh  odpado w,  np.  w  rodzaju
worko w,  skrzyn  do  pakowania,  nadmiaru  betonu,  odpadowego  drewna  i  puszek.  Niedozwolone  jest
wrzućanie  odpado w  do  wykopanyćh  rowo w  przed  ićh  zasypaniem.  W  razie  niedotrzymania  przez
Wykonawćę warunku utrzymania Terenu Budowy w ćzystos ći Zamawiająćy zatrudni stronę trzećią do
wykonania prać porządkowyćh, a Wykonawća zostanie przez niego obćiąz@ony kosztami w ćzasie trwania
Umowy.

2.4.3. Praće geodezyjne
Wykonawća będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, przygotowanie i wykonanie prać geodezyjnyćh
dla potrzeb budowy. Zakres robo t geodezyjnyćh obejmuje w szćzego lnos ći: 
–   geodezyjne wytyćzenie obiekto w,
–   obsługę i praće geodezyjne w trakćie trwania budowy – pomiary realizaćyjne,
–   praće geodezyjne po zakon ćzeniu budowy,
–   geodezyjną dokumentaćję powykonawćzą.
Wykonawća  w  miarę  potrzeb  lub  na  z@ądanie  Zamawiająćego  zagęs ći  tymćzasowe  punkty  osnowy
geodezyjnej.  Do  obowiązko w  Wykonawćy  nalez@y  dokładne  wytyćzenie  robo t  w  nawiązaniu  do
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wskazanyćh  punkto w,  linii  i  poziomo w  odniesienia.  Wykonawća  ma  obowiązek  prawidłowo  ustalać 
pozyćję, poziomy, wymiary wszystkićh ćzęs ći robo t oraz dostarćzać  wszystkićh niezbędnyćh przyrządo w,
aparato w  i  innyćh  usług  związanyćh  z  wymienionymi  obowiązkami.  Wykonawća  powinien starannie
ćhronić  i zaćhowywać  wszystkie repery, ćelowniki, kołki i inne przedmioty uz@yte dla wytyćzenia robo t.

2.4.4. Roboty rozbio rkowe
Teren  robo t  rozbio rkowyćh  nalez@y  wygrodzić  i  oznakować  tablićami  ostrzegawćzymi.  Na  ćzas
prowadzenia  prać  rozbio rkowyćh  nalez@y  uniemoz@ liwić  wejs ćie  do  strefy  niebezpiećznej  osobom
postronnym  poprzez  zastosowanie  barier  oćhronnyćh  i  tas m  ostrzegawćzyćh.  Roboty  rozbio rkowe
moz@na rozpoćząć  tylko pod nadzorem osoby posiadająćej odpowiednie uprawnienia budowlane. Grupa
robotniko w, kto ra ma dokonać  rozbio rki powinna zapoznać  się z przepisami BHP obowiązująćymi przy
tego rodzaju robotaćh. W szćzego lnos ći nalez@y przestrzegać  następująćyćh warunko w:
- robotnićy muszą być  zaopatrzeni w odziez@  oćhronną: odpowiednie obuwie, hełmy, rękawiće, okulary
oćhronne
- narzędzia ręćzne muszą być  odpowiednio moćno osadzone na gładkićh trzonkaćh
- nie moz@na nawiązywać  się linami zabezpiećzająćymi do elemento w, kto re nie gwarantują odpowiedniej
statećznos ći
-  w przypadku,  gdy  kto rys  z  elemento w  konstrukćyjnyćh  w trakćie  rozbio rki  moz@e  uleć  zniszćzeniu
nalez@y go uprzednio wzmoćnić .
- podćzas wiatru o szybkos ći większej niz@  10m/s roboty na wysokos ći nalez@y wstrzymać 
- gruz, złom nalez@y usuwać  stosująć zsuwniće poćhyłe lub rynny zsypowe
- prowadzenie robo t rozbio rkowyćh po zmroku lub przy sztućznym os wietleniu jest zabronione
- przy praćy z narzędziami elektryćznymi nalez@y pamiętać  o zabezpiećzeniu przed poraz@eniem prądem
elektryćznym
Zabrania się wykonywania robo t rozbio rkowyćh na zewnątrz obiektu w ćzasie występowania opado w,
burzy ćzy silnyćh wiatro w. Teren rozbio rki nalez@y uporządkować .

2.4.5. Roboty ziemne
Praće ziemne jako ućiąz@ liwe dla otoćzenia i sąsiedztwa muszą być  przeprowadzone sprawnie, a

takz@e z jak największą dbałos ćią o ogranićzenie negatywnego oddziaływania. Pylenie i wzniećanie kurzu
powinno  podlegać  szćzego lnej  uwadze  z  uz@yćiem  profilaktyćznego  zwilz@ania  gleby włąćznie  tak,  aby
zawsze ćzynniki te mieć  pod kontrolą i na odpowiednio niskim poziomie stęz@en  w s rodowisku. Materiały
i grunty z robo t ziemnyćh nieprzydatne do ponownego uz@yćia powinny być  wywiezione do utylizaćji. 
Wykonawća  ma  obowiązek  biez@ąćej  kontroli  i  oćeny  warunko w  gruntowyćh  w trakćie  wykonywania
wykopo w i  ićh poro wnywania z dokumentaćją projektową.  W zalez@nos ći  od warunko w terenowyćh i
wymogo w  dysponento w  terenu  nalez@y  stosować  odpowiednio  wykopy  otwarte,  wąsko  przestrzenne,
umoćnione oraz wykopy skarpowe. Nalez@y wykonać  niezbędne, wymagane przepisami przejs ćia i wejs ćia
do  wykopo w.  Wejs ćia,  powinny  mieć  włas ćiwie  dobrane  oraz  wykonane  barierki,  sćhody  i  drabiny
zapewniająće praćownikom włas ćiwe bezpiećzen stwo uz@ytkowania. Szćzego lną uwagę nalez@y zwro ćić  na
włas ćiwe zaprojektowanie i realizaćję zabezpiećzen  s ćian wykopo w do warunko w przepiso w, warunko w
gruntowyćh itp. Praće w wykopie nalez@y prowadzić  dopiero po sprawdzeniu i odbiorze szalunko w oraz
zabezpiećzen  s ćian.

W przypadku znalezienia w trakćie realizaćji zabytko w arćheologićznyćh nalez@y praće prowadzić 
w/g obowiązująćyćh przepiso w i pod nadzorem słuz@b arćheologićznyćh.

Roboty ziemne powinny być  wykonywane w takiej kolejnos ći, aby było zapewnione łatwe i szybkie
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odprowadzenie  wo d gruntowyćh i  opadowyćh z wykopo w oraz grawitaćyjne obniz@enie poziomu wo d
gruntowyćh w kaz@dej fazie robo t.
Proponowane metody odwodnienia:
-  depresji  statyćznego  poziomy zwierćiadła  wody gruntowej,  tj.  pompowanie  ze  studni  depresyjnyćh
głębokićh,
- osuszanie za pomoćą igłofiltro w

Wykopy  pod  fundamenty  będą  wykonywane  mećhanićznie,  w  newralgićznyćh  miejsćaćh  (np.
trudnodostępnyćh  dla  ćięz@kiego  sprzętu  budowlanego,  wymagająćyćh  dokładnos ći  i  ogranićzająćym
naruszenie struktury gruntu rodzimego) wykopy nalez@y wykonać  ręćznie. Nalez@y ogranićzyć  szerokos ć 
wykopu  do  minimum  niezbędnego  dla  wykonawstwa  wykonująć  skarpy  wykopu  o  odpowiednim
naćhyleniu.  Go rna  warstwa  gruntu  w  dole  fundamentowym  powinna  pozostać  o  strukturze
nienaruszonej.  Dopuszćzalne odćhyłki  wymiaro w wykopu  wynoszą  dla  rzędnej  dna wykopu:  ±  5  ćm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalez@y
odwiez ć  na miejsće odkładu. Wykonawća odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsće pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Zasypywanie wykopu nalez@y wykonywać  warstwami o grubos ći dostosowanej do przyjętej metody
zagęszćzania gruntu, kto ra to grubos ć  nie powinna przekraćzać :

 przy zagęszćzaniu ręćznym - 20 ćm
 przy zagęszćzaniu ubijakami mećhanićznymi lub wibratorami - 40 ćm
 przy stosowaniu ćięz@kićh wibratoro w lub ubijarek płytowyćh - 60 ćm

Zagęszćzenie  gruntu  w wykopie musi  być  wskazane w projekćie  budowlanym oraz wykonawćzym,  a
następnie  sprawdzone  na  budowie.  Zagęszćzenie  gruntu  w  wykopaćh  i  miejsćaćh  zerowyćh  robo t
ziemnyćh  powinno  spełniać  wymagania,  dotyćząće  minimalnej  wartos ći  wskaz nika  zagęszćzenia  Is  =
1,00.  Jez@eli  grunty  rodzime  w  wykopaćh  i  miejsćaćh  zerowyćh  nie  mają  wymaganego  wskaz nika
zagęszćzenia to przed wykonaniem konstrukćji fundamento w nalez@y je dogęs ćić  do ww. wartos ći Is. Jez@eli
wartos ći  wskaz nika  zagęszćzenia  okres lone  powyz@ej  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpos rednie
zagęszćzenie  grunto w  rodzimyćh,  to  nalez@y  podjąć  s rodki  w  ćelu  ulepszenia  grunto w  podłoz@a,
umoz@ liwiająće  uzyskanie  wymaganyćh  wartos ći  wskaz nika  zagęszćzenia.  Moz@ liwe  do  zastosowania
s rodki, zaproponuje Wykonawća i przedstawia do akćeptaćji Inz@ynierowi. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopo w powinny być  przez Wykonawćę wykorzystane w
maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypo w.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypo w  mogą  być 
wywiezione poza teren budowy tylko wo wćzas,  gdy stanowią nadmiar objętos ći  robo t  ziemnyćh i  za
zezwoleniem  Inz@yniera.  Jez@eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopo w,  nie  będąć
nadmiarem objętos ći  robo t  ziemnyćh, zostały za zgodą Inz@yniera wywiezione przez Wykonawćę poza
teren budowy z przeznaćzeniem innym niz@  budowa nasypo w lub wykonanie prać objętyćh kontraktem,
Wykonawća jest zobowiązany do dostarćzenia ro wnowaz@nej  objętos ći  grunto w przydatnyćh ze z ro deł
własnyćh,  zaakćeptowanyćh  przez  Inz@yniera.  Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypo w,
powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawćę  na  odkład.  Zapewnienie  tereno w  na  odkład  nalez@y  do
obowiązko w  Zamawiająćego,  o  ile  nie  okres lono  tego  inaćzej  w  kontrakćie.  Inz@ynier  moz@e  nakazać 
pozostawienie na terenie budowy grunto w, kto ryćh ćzasowa nieprzydatnos ć  wynika jedynie z powodu
zamarznięćia lub nadmiernej wilgotnos ći.

2.4.6. Konstrukćje betonowe i z@elbetowe
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Przygotowanie  deskowan ,  zbrojen  oraz  masy  betonowej,  będzie  w  gestii  Wykonawćy  Robo t
(wykonywanie  w  bazaćh  zaplećzowyćh  wykonawćy  lub  kupowane  w  spećjalistyćznyćh
przedsiębiorstwaćh  wytwo rćzyćh)  oraz  dowoz@one  s rodkami  transportu  samoćhodowego  w  rejon
prowadzenia  Robo t.  Przygotowanie,  prefabrykaćja  i  ćzęs ćiowe  sćalanie  elemento w  zbrojenia
wykonywane  będą  w  wytwo rniaćh  i  zaplećzaćh  Wykonawćy  lub  w  zbrojarniaćh  przyobiektowyćh
wyposaz@onyćh w niezbędny sprzęt. Przewiduje się betonowanie w typowyćh szalunkaćh systemowyćh
podpartyćh systemowymi podporami i zastrzałami. Zastosowane będą ćhemićzne s rodki antyadhezyjne
do smarowania  szalunko w oraz s rodki  dozowane do betonu w fazie  jego układania.  Transport  masy
betonowej,  prowadzony  będzie  przy  uz@yćiu  samoćhodo w  do  przewozu  betonu  typu  „gruszka”.
Bezpos rednio  do  miejsća  wbudowania,  masa  betonowa  podawana  będzie  za  pomoćą    pompy    do
betonu.   Zastosowane będą urządzenia instalaćje i sprzęt do wibrowania i pielęgnaćji masy betonowej.
Wszystkie  elementy  konstrukćji  z@elbetowyćh  pozostająćyćh  jako  elementy  widokowe  muszą  być 
wykonane w standardzie betonu arćhitektonićznego zwanego ro wniez@  elewaćyjnym lub fasadowym

Fundamenty  i  konstrukćje  podziemne  obiekto w  budowlanyćh  będą  zapewniać  przeniesienie
obćiąz@en  od  konstrukćji  na  podłoz@e  gruntowe  przy  spełnieniu  stano w  granićznyćh  nos nos ći  i
uz@ytkowania. Nalez@y brać  pod uwagę zaro wno posadowienie bezpos rednie, jak i pos rednie w zalez@nos ći
od rzećzywistyćh warunko w gruntowyćh w miejsću posadowienia, stwierdzonyćh na podstawie badan 
podłoz@a  gruntowego.  Ilos ć ,  rozmieszćzenie i  głębokos ć  otworo w badawćzyćh są zalez@ne od wymagan 
determinowanyćh przez posadawiany obiekt oraz panująće w danym miejsću warunki geotećhnićzne.
Wykonanie dokumentaćji geotećhnićznej i hydrogeologićznej nalez@y do Wykonawćy. Lez@ąće w zakresie
Wykonawćy praće związane z fundamentowaniem obejmują takz@e wzmoćnienie lub wymianę podłoz@a.
Częs ći  fundamento w,  znajdująće  się  powyz@ej  powierzćhni  gruntu  lub  ponad  poziomem  posadzki  w
pomieszćzeniaćh  zamkniętyćh,  będą  zabezpiećzone  przed  działaniem  ćzynniko w  atmosferyćznyćh  i
występująćyćh tam medio w.
Fundamenty  i  konstrukćje  podziemne  nalez@y  zabezpiećzyć  przed  oddziaływaniem  wo d  gruntowyćh.
Powierzćhnie  konstrukćji  stykająće  się  bezpos rednio  z  gruntem  będą  posiadały  izolaćję
przećiwwilgoćiową, a w przypadku naraz@enia na bezpos rednie działanie wody izolaćję przećiwwodną z
warstwą  zabezpiećzająćą  przed  uszkodzeniem.  W  przypadku  naraz@enia  na  ćis nienie  wody,  element
konstrukćyjny  będzie  ćharakteryzować  się  odpowiednią  wodoszćzelnos ćią.  Elementy  konstrukćji
naraz@one  na  zawilgoćenie  i  działanie  temperatur  ujemnyćh  będą  ćharakteryzować  się  wysoką
mrozoodpornos ćią.  W  przypadku  koniećznos ći  zapewnienia  dodatnićh  temperatur  we  wnętrzu
pomieszćzenia  nalez@y  zapewnić  odpowiednią  izolaćyjnos ć  termićzną  s ćian  i  stropo w,  kto re  winny
kaz@dorazowo spełniać  wymagania objęte ćertyfikatem energetyćznym.
Elementy  podziemne  fundamento w  i  konstrukćji  obiekto w  budowlanyćh  nieulegająće  zakryćiu,
fundamenty,  z@elbetowe  konstrukćje  wsporćze  i  stopy  pod  urządzenia  powinny  ćharakteryzować  się
gładkos ćią powierzćhni bez widoćznyćh ubytko w i szpaćhli.

Fundamenty  urządzen  powinny  spełniać  wymagania  odnosząće  się  do  fundamento w  obiekto w
budowlanyćh,  a  ponadto dodatkowe wymagania wynikająće ze spećyfiki  urządzen  posadowionyćh na
tyćh fundamentaćh. Wymaga się, by fundamenty i konstrukćje nos ne urządzen  generująćyćh obćiąz@enia
dynamićzne były wykonane z betonu zbrojonego. Fundamenty nalez@y zaprojektować  i wykonać  w sposo b
zabezpiećzająćy przed przenoszeniem drgan  na konstrukćje sąsiednie.  Zastosowane zostaną elementy
antywibraćyjne  wszędzie,  gdzie  to  koniećzne,  aby  wyeliminować  szkodliwy  wpływ  wibraćji  na
urządzenia, obiekty budowlane i ludzi.
Powierzćhnie  z@elbetowe  naraz@one  na  zaolejenie  nalez@y  zabezpiećzyć  powłokami  olejoodpornymi.  W
miejsćaćh potenćjalnyćh wyćieko w oleju nalez@y wykonać  stosowne taće, kto re będą zabezpiećzały przed
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rozlaniem  się  oleju  na  otoćzenie.  Fundamenty  i  konstrukćje  wsporćze  urządzen  powinny  posiadać 
zainstalowane repery umoz@ liwiająće oćenę osiadania fundamento w. Repery będą zabezpiećzone przed
przypadkowym  uszkodzeniem  ićh  w  trakćie  eksploataćji.  Połąćzenia  urządzenia  z  fundamentem  lub
konstrukćją wsporćzą będą rozłąćzalne, w ćelu umoz@ liwienia demontaz@u urządzenia.
Wszystkie  elementy  konstrukćji  z@elbetowyćh  pozostająćyćh  jako  elementy  widokowe  muszą  być 
wykonane w standardzie betonu arćhitektonićznego.

Konstrukćje  z@elbetowe,  kto re  muszą  ćharakteryzować  się  odpornos ćią  ogniową  lub  są  stale
naraz@one na kontakt z wodą lub zawilgoćenie muszą posiadać  odpowiednią grubos ć  otuliny zewnętrznej
betonu  do  zbrojenia  konstrukćyjnego  oraz  wysoki  stopien  szćzelnos ći  i  zagęszćzenia  betonu.  Klasa
s rodowiska dla betonu (klasa ekspozyćji) musi być  dostosowana do najniekorzystniejszyćh moz@ liwyćh
dla kaz@dego przypadku warunko w s rodowiska,  okres lonyćh kaz@dorazowo w Projekćie Wykonawćzym
zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Grubos ć  otulenia zbrojenia oraz minimalna klasa betonu w zakresie,
wytrzymałos ći,  wodoszćzelnos ći  i  mrozoodpornos ći  muszą  być  do  tej  klasy  ekspozyćji  dostosowane
zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 206+A1:2016-12 oraz normami przynalez@nymi.
ZD elbetowe  stropy  w  pomieszćzeniaćh  tećhnologićznyćh,  stosownie  do  warunko w  dla  poszćzego lnyćh
budynko w  i  poziomo w,  mogą  być  zaprojektowane,  jako  monolityćzne  albo  typu  „filigran”.  W
uzasadnionyćh  przypadkaćh  uzgodnionyćh  z  Zamawiająćym  i  wyraz nie  wskazanyćh  w  oferćie,  dla
stropo w  nienaraz@onyćh  na  zalewanie  wodą  lub  innymi  płynami,  moz@na  takz@e  stosować  stropy
prefabrykowane  np.  z  płyt  kanałowyćh  posiadająćyćh  odpowiednie  aprobaty  i  referenćje  dla  płyt  i
systemo w ićh montaz@u i sposobu zmonolityzowania stropo w. Stropy naraz@one na zalanie wodą muszą
posiadać  instalaćję umoz@ liwiająćą odprowadzenie wody. Wykonanie tyćh stropo w będzie zabezpiećzać 
przed przedostawaniem się wody do pomieszćzen  połoz@onyćh poniz@ej, a powierzćhnia stropo w będzie
ukształtowana ze spadkami do kratek wpustowyćh. Rodzaj i kolorystyka szalunko w traćonyćh z blaćh
trapezowyćh będzie uzgodniona z arćhitektem i zatwierdzona przez Zamawiająćego.
Nieuszćzelnione  przejs ćia  tećhnologićzne  przez  stropy  oraz  krawędzie  stropo w  nalez@y  wyposaz@yć  w
kołnierze lub ćokoły.
Krawędzie monolityćznyćh belek i słupo w będą miały ro wne zukosowania pod kątem 45° o boku ok. 2ćm,
poprzez zastosowanie, w systemowyćh szalunkaćh, typowyćh naroz@niko w.
Nalez@y  stosować  wykonanie  elemento w  betonowyćh  i  z@elbetowyćh  o  fakturze  i  kolorystyće  betonu
arćhitektonićznego, a w uzasadnionyćh przypadkaćh stosowania nieprzez roćzystyćh powłok malarskićh
(uzgodnionyćh z Zamawiająćym) beton winien mieć  przynajmniej fakturę betonu arćhitektonićznego bez
napraw szpaćhlami i tynkami, gdyz@  w wyniku drgan  przenoszonyćh w trakćie eksploataćji stwarzałoby to
zagroz@enie dla obsługi tećhnićznej.
Konstrukćje z@elbetowe będą zapewniały spełnienie warunko w wytrzymałos ćiowyćh i uz@ytkowyćh oraz
ćharakteryzowały się odpornos ćią na działanie ćzynniko w s rodowiskowyćh.
Konstrukćje z@elbetowe będą wyposaz@one w repery zainstalowane w dolnej ćzęs ći słupo w umoz@ liwiająće
pomiar osiadania konstrukćji. Repery mają być  zabezpiećzone przed uszkodzeniem w trakćie budowy i
eksploataćji Elektroćiepłowni. Ilos ć  i rozmieszćzenie repero w zostaną uzgodnione z Zamawiająćym.
ZD elbet  elemento w  naraz@onyćh  na  działanie  ćzynniko w  atmosferyćznyćh  będzie  ćharakteryzował  się
wysoką  mrozoodpornos ćią,  a  w  przypadku  elemento w  naraz@onyćh  na  stały  kontakt  z  wodą  –
wodoszćzelnos ćią. Powierzćhnie betonu naraz@one na działanie korozyjne ćzynniko w ćhemićznyćh będą
miały pokryćie powłokami ćhemoodpornymi.

2.4.7. Konstrukćje murowe
S"ćiany murowane,  zewnętrzne,  będą zapewniać  odpowiednią nos nos ć  konstrukćji,  odpowiednią
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izolaćyjnos ć  termićzną  stosownie  do  przepiso w  i  norm  oćhrony  ćieplnej  budynko w,  izolaćyjnos ć 
akustyćzną  oraz ćharakteryzować  się  wymaganą odpornos ćią  ogniową,  gdyz@  stanowi  ona oddzielenie
poz@arowe. Materiały, grubos ć  s ćian oraz warunki wykonania odpowiadać  będą wymaganiom stosownie
do  klasy  odpornos ći  i  izolaćyjnos ći  ppoz@ .  REI  dla  muro w,  wynikająćyćh  z  obćiąz@enia  ogniowego
pomieszćzen  oraz  z  podziału  na  strefy  ogniowe,  a  okres lonyćh  w  Projekćie  Budowlanym  dla
poszćzego lnyćh obiekto w.

Klasy ćegieł, pustako w i bloćzko w oraz zapraw dla muro w będą okres lane stosownie do wymagan 
wytrzymałos ćiowo-konstrukćyjnyćh i izolaćyjnos ći dla poszćzego lnyćh muro w.

Elementy murowe będą posiadać  aprobaty tećhnićzne ITB oraz odnos ne s wiadećtwa higienićzne.
Prowadzenie  robo t  murowyćh  oraz  warunki  tećhnićzne  wykonania  s ćian  murowanyćh  będą

zgodne z normami warunkami tećhnićznymi okres lonymi przez produćento w materiało w i  systemo w
oraz warunkami okres lonymi w ićh aprobataćh tećhnićznyćh.

Izolaćje przećiwwilgoćiowe muro w będą stosowne do klasy s rodowiska oraz wykonane przy uz@yćiu
materiało w,  systemo w  i  tećhnologii  posiadająćyćh  odnos ne  aprobaty,  s wiadećtwa  dopuszćzenia  i
referenćje  dla  okres lonego  zastosowania.  Warunki  wykonania  tyćh  zabezpiećzen  będą  odpowiadać 
odnos nym normom oraz warunkom okres lonym przez produćenta i warunkom aprobat tećhnićznyćh.

2.4.8. Arćhitektura i wykon ćzenie
Wykon ćzenie zewnętrzne powinno być  trwałe i odporne na korozję. Nie dopuszćza się stosowania blaćh
zewnętrznyćh  tylko  oćynkowanyćh  nie  pokrytyćh  z@adną  dodatkową  powłoką  zewnętrzną.  Standard
wykon ćzenia  wewnętrznego  –  zgodnie  z  aktualnymi  wymaganiami  ze  względu  na  przeznaćzenie.
Kolorystyka  do  uzgodnienia  z  Zamawiająćym.  Stolarka  okienna  i  drzwiowa  dostosowana  do  funkćji
pomieszćzen  i spełniająća wymagania (p. poz@ , BHP) okres lone w obowiązująćyćh przepisaćh.

2.4.9. Instalaćje i przyłąćza
Instalacje wod-kan
Zasilanie wewnętrznej instalaćji wody w projektowanej Elektroćiepłowni Gazowej odbywać  się będzie z
istniejąćej na terenie Inwestora zewnętrznej instalaćji wody pitnej poprzez nowoprojektowane odćinki
wodoćiągowe.  Wykonawća  powinien  dostosować  się  do  wymagan  tećhnologićznyćh  urządzen ,
zastosowanyćh  w  swoićh  rozwiązaniaćh.  Instalaćja  wodoćiągowa  powinna  mieć  zabezpiećzenia,
uniemoz@ liwiająće wto rne  zaniećzyszćzenie wody.  Przewody instalaćji  wodoćiągowyćh prowadzone  po
s ćianaćh zewnętrznyćh oraz przez pomieszćzenia nieogrzewane lub o znaćznej zawartos ći pary wodnej,
nalez@y izolować  przed zamarznięćiem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzćhni przewodo w. Dla
ogranićzenia  strat  ćiepła  transportowanego  w  przewodaćh  instalaćji  ćiepłej  wody  uz@ytkowej  nalez@y
stosować  izolaćję  termićzną.  S" ćieki  bytowo-gospodarćze  będą  odprowadzane  za  pomoćą  układu
przewodo w i rur, podłąćzonyćh do piono w kanalizaćyjnyćh, zakon ćzonyćh poziomami kanalizaćyjnymi w
studzienkaćh rewizyjnyćh, zabudowanyćh na przykanalikaćh, z kto ryćh dalej s ćieki odprowadzane będą
do zewnętrznej  instalaćji  kanalizaćyjnej  na terenie Zamawiająćego.  Do instalaćji  kanalizaćji  sanitarnej
odprowadzane będą s ćieki z:

• przyboro w sanitarnyćh,
•  urządzen  klimatyzaćyjnyćh  (ewentualne  skropliny),  o  ile  nie  będą  mogły  być  skierowane  do

instalaćji kanalizaćji deszćzowej,
•  zmywania  posadzek  (węzły  sanitarne,  itp.  o  ile  zostaną  przewidziane  w  oferowanym  przez

Wykonawćę zakresie dostawy).
Odprowadzenie s ćieko w sanitarnyćh z wewnętrznyćh instalaćji kanalizaćji sanitarnej w projektowanyćh
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budynkaćh (obiektaćh) odbywać  się będzie do studzienek kanalizaćyjnyćh usytuowanyćh na zewnętrznej
instalaćji kanalizaćyjnej na terenie Zamawiająćego. Dla s ćieko w, kto ryćh jakos ć  nie odpowiada warunkom
okres lonym  w przepisaćh,  przed wprowadzeniem ićh do zewnętrznej  instalaćji  kanalizaćyjnej,  nalez@y
zastosować  urządzenia do wstępnego oćzyszćzania. Materiały stosowane w instalaćjaćh kanalizaćyjnyćh,
przybory sanitarne, urządzenia i elementy instalaćji powinny odpowiadać  wymaganiom odnos nyćh norm
i  aprobat.  Dobo r  materiału  uzalez@niony  jest  od  temperatury  odprowadzanyćh  s ćieko w  i  stopnia  ićh
agresywnos ći. Podłąćzenie instalaćji kanalizaćyjnej do sieći zewnętrznej powinno odpowiadać  warunkom
ustalonym  z  przedsiębiorstwem  eksploatująćym  sieć  kanalizaćyjną.  Odprowadzenie  s ćieko w
deszćzowyćh z wewnętrznyćh instalaćji kanalizaćji deszćzowej w projektowanyćh budynkaćh (obiektaćh)
odbywać  się będzie do studzienek kanalizaćyjnyćh usytuowanyćh na zewnętrznej instalaćji  kanalizaćji
deszćzowej  na  terenie  Zamawiająćego.  Sieći  kanalizaćyjne  moz@e  zostać  wykonana  z  rur  PCV-U,  rur
z@eliwnyćh kielićhowyćh lub bezkielićhowyćh. Sieći kanalizaćyjne muszą zostać  wyposaz@one w studzienki
kanalizaćyjne  (rewizyjne,  połąćzeniowe  itd.)  oraz  w  razie  koniećznos ći,  w  lokalne  urządzenia
podćzyszćzająće  s ćieki  (separatory,  neutralizatory  itp.)  i  lokalne  przepompownie  tyćh  s ćieko w.
Podłąćzenie  sieći  kanalizaćyjnej  do  odbiornika  powinno  odpowiadać  warunkom  ustalonym  z
włas ćićielem/przedsiębiorstwem eksploatująćym ten odbiornik. Przewody sieći wodoćiągowyćh  i
kanalizaćyjnyćh  prowadzone  powyz@ej  strefy  przemarzania  nalez@y  ćhronić  przed  ićh  zamarznięćiem
poprzez ićh włas ćiwe zaizolowanie

Instalacja ogrzewania
Instalaćja  ogrzewania  powinna  zapewnić  odpowiednie  temperatury  wewnętrzne  wynikająće  z

funkćji poszćzego lnyćh pomieszćzen  oraz zgodnie z obowiązująćymi przepisami. Wszystkie elementy i
układy  elektroćiepłowni,  a  szćzego lnie  wraz@ liwe  na  ćhło d,  wyziębienie,  zawilgoćenie  lub  zamarzanie
powinny być  wyposaz@one w ekonomićzne, energooszćzędne, a zarazem skutećzne i pewne w działaniu
układy grzania postojowego, uzupełniająće inne s rodki oćhrony, jak np. za pomoćą izolaćji termićznej ćzy
niezamarzająćyćh ćiećzy.  Dotyćzy to m.in.  takićh układo w, jak: ruroćiągi,  zbiorniki,  szafki  elektryćzne,
układy olejowe smarowania, wymienniki ćiepła, ćhłodniće ćiećzowe, itp.

Instalacja wentylacji
Instalaćja  wentylaćyjna  powinna  zapewniać  odpowiednią  krotnos ć  wymian  powietrza  wynikająćą  z
funkćji  poszćzego lnyćh  pomieszćzen  oraz  zgodne  z  obowiązująćymi  przepisami.  Ponadto  nalez@y
zapewniać  odpowiednią ilos ć  powietrza nawiewanego potrzebną do proćesu spalania.

Instalacje elektryczne
Instalaćje elektryćzne obejmują swoim zakresem wykonanie następująćyćh robo t:

a)  Wykonanie,  montaz@ ,  podłąćzenie  i  urućhomienie  szafy  sterownićzej  i  szafy  odbioru  moćy  z
generatora. Wykonanie, montaz@ , podłąćzenie i urućhomienie rozdzielni potrzeb własnyćh zespołu
kogeneraćyjnego wg wymagan  dostawćy.

b)  Wykonanie  układu  pomiarowego  wyprodukowanej  energii  elektryćznej  brutto  na  potrzeby
pozyskania  s wiadećtw  poćhodzenia  zgodnie  z  wymaganiami  OSD  PGE  Dystrybućja  S.A.  z
odwzorowaniem do systemu SCADA.

ć)  Wykonanie  instalaćji  do  odprowadzenia  wyprodukowanej  energii  elektryćznej  z  zespołu
kogeneraćyjnego do staćji SN. W ramaćh tego zadania Wykonawća wybuduje linię kablową oraz
rozbuduje/wybuduje  pola  s redniego napięćia  zgodnie  z  zaktualizowanymi warunkami i  umową
przyłąćzeniową
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d)  Wykonanie  komputerowego  systemu  monitoringu  systemu  elektroenergetyćznego  (SCADA)  z
wizualizaćją  praćy  poszćzego lnyćh  po l,  komunikaćją  z  nadzorowanymi  obiektami,  alarmami,
kontrolą  parametro w  energii  elektryćznej,  arćhiwizaćją  danyćh  oraz  moz@ liwos ćią  generowania
raporto w (na z@ądanie, dobowyćh, miesięćznyćh, roćznyćh)

f) Inne praće elektryćzne:
- montaz@  konstrukćji dla kabli i przewodo w
- układanie kabli i przewodo w
- montaz@ ,  urućhomienie,  odbio r  przez OSD układu pomiaru energii  brutto  produkowanej  przez

generator
- podłąćzenie odbiorniko w tećhnologićznyćh

- instalaćja oćhrony od poraz@en  i połąćzen  wyro wnawćzyćh, pomiary i pro by rozrućhowe i odbiorćze. 

2.4.10. Wymagania w zakresie AKPiA
Wykonawća  zaprojektuje  i  wykona  wszystkie  elementy,  niezbędne  dla  zautomatyzowanej  praćy

Elektroćiepłowni  Gazowej.  Oprogramowanie  wizualizaćyjne  i  arćhiwizaćyjne  zostanie  zintegrowane  z
istniejąćym systemem.

Do  obowiązko w  Wykonawćy  nalez@y  zaprojektowanie  i  wykonanie  systemu  sterowania  i
monitoringu  obiekto w  Elektroćiepłowni  Gazowej.  Zadaniem  systemu  ma  być  sterowanie  urządzen ,
prowadzenie  pomiaro w  tećhnologićznyćh  nadzorowanego  proćesu  oraz  optymalizaćja  proćeso w
tećhnologićznyćh.
System automatyki winien posiadać  wielopoziomową strukturę, w kto rej moz@na wyodrębnić :
• poziom obiektowy,
• poziom sterowania,
• poziom zarządzania.
Praća  obiekto w  Elektroćiepłowni  Gazowej  powinna  być  w  pełni  zautomatyzowana.  Kontrola  praćy
obiekto w  wraz  z  moz@ liwos ćią  zdalnego  sterowania  poszćzego lnymi  fazami  proćesu  tećhnologićznego
powinna  być  zlokalizowana  w  Staćji  Operatorskiej  istniejąćej  Ciepłowni  Miejskiej.  Komputer
zainstalowany (lub komputery zainstalowane) w Staćji Operatorskiej zapewnią wizualizaćję praćy, odćzyt
wszystkićh  parametro w  praćy  i  ilos ći  wytworzonej  energii  ćieplnej  wraz  z  ilos ćią  zuz@ytego  gazu,
moz@ liwos ć  sterowania  i  regulaćji  przez  upowaz@nionyćh  praćowniko w,  pełną  arćhiwizaćję  wybranyćh
parametro w, moz@ liwos ć  generowania trendo w, zestawien  alarmo w itd. Parametry będą rejestrowane i
arćhiwizowane na ćzasokresy ustalone z Zamawiająćym.
      Poza  tym  nalez@y  przewidzieć  dodatkowo  zainstalowanie  trzećh  stanowisk  zapewniająćyćh
wizualizaćję  praćy,  odćzyt  wszystkićh  parametro w  praćy,  ilos ći  wytworzonej  energii  ćieplnej  wraz  z
ilos ćią  zuz@ytego  gazu,  moz@ liwos ć  sterowania  i  regulaćji  przez  upowaz@nionyćh  praćowniko w,  pełną
arćhiwizaćję wybranyćh parametro w, moz@ liwos ć  generowania trendo w, zestawien  alarmo w itd.

Poziom obiektowy
Najniz@szy poziom stanowić  będą urządzenia wykonawćze oraz aparatura kontrolno- pomiarowa. Na tym
poziomie zbierane będą informaćje z obiektu i realizowany kontakt ze sterowanymi urządzeniami.

Poziom sterowania
Na tym poziomie realizowane będą:
• algorytmy sterowania proćesem,
• przetwarzanie i transmisja danyćh do poziomu zarządzania
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• realizaćja polećen  przyćhodząćyćh z poziomu zarządzania,
• realizaćja blokad i zabezpiećzen .

Funkćje te powinny być  realizowane przez sterowniki mikroproćesorowe wyposaz@one w panel
operatorski.  Zabudowane  one  będą  w  szafkaćh  obiektowyćh,  zlokalizowanyćh  w  pobliz@u  rozdzielni
poszćzego lnyćh  obiekto w.  W  ćelu  ogranićzenia  okablowania  zakłada  się  istnienie  kilku  staćji
obiektowyćh.  Staćje  obiektowe  będą  połąćzone  z  poziomem  zarządzania  magistralą  np.  typu  MPI,
Ethernet. Panele operatorskie powinny umoz@ liwiać  dostęp do pomiaro w, kontrolę stano w urządzen  oraz
oddziaływanie na obiekt bezpos rednio przy urządzeniaćh.
Poziom zarządzania
Podstawowym  zadaniem  systemu  na  tym  poziomie  będzie  zarządzanie  obsługą  tećhnologićzną  w
zakresie:
• oddziaływania na proćes,
• wizualizaćji,
• rejestraćji,
• raportowania,
• arćhiwizaćji i przetwarzania danyćh dla innyćh słuz@b.

Obsługa procesu technologicznego
System automatyki ma umoz@ liwiać ,  w zalez@nos ći  od potrzeb i  załoz@en  tećhnologićznyćh, prowadzenie
proćesu ze Staćji Operatorskiej lub miejsć zlokalizowanyćh przy węzłaćh tećhnologićznyćh przy uz@yćiu
paneli operatorskićh.  Zakres dostępnos ći  poszćzego lnyćh sterowan  dla poszćzego lnyćh oso b powinien
wynikać  z przydzielonyćh im uprawnien  w systemie automatyki.
Dla  ćelo w  remontowyćh  kaz@de  urządzenie  tećhnologićzne  objęte  sterowaniem  ćentralnym  moz@e  być 
urućhamiane  lokalnie.  Urućhamianie  remontowe  odbywać  się  ma  ze  stanowiska  zlokalizowanego
bezpos rednio przy urządzeniu wyposaz@onym w głowiće sterownićze lub skrzynki sterowania lokalnego.
Sterowanie  remontowe  powinno  być  sterowaniem  podrzędnym  i  powinno  być  ono  jedynie
monitorowane  w  systemie  automatyki.  Operator,  wykorzystująć  moz@ liwos ći  systemu  automatyki
powinien  mieć  moz@ liwos ć  oddziaływania  na  proćes  lub  obiekt  sterowania  w  następująćyćh  trybaćh
praćy:
• praća automatyćzna –  system  komputerowy  realizuje  proćes  sterowania  i  regulaćji  zgodnie  z
załoz@onymi  algorytmami.  Wybo r  automatyćznego  trybu  praćy  dokonywany  jest  przez  operatora  za
pomoćą staćyjki software’owej aktywowanej myszą bądz  klawiaturą,
• sterowanie zdalne – sterowanie napędem (zaro wno włąćzanie i wyłąćzanie napędu) dokonywane
przez operatora za pomoćą myszy lub klawiatury i staćyjki softwarowej na ekranie monitora. Polećenia
wykonywane są przez system komputerowy ze sprawdzeniem ćzy operaćja jest dozwolona przez system
blokad i  zabezpiećzen .  System prowadzi kontrolę stanu napędu oraz rejestruje operaćje wykonywane
przez operatora,
• sterowanie  lokalne –  sterowanie  napędem,  ewentualnie  wizualizaćja  okres lonyćh  parametro w
odbywa  się  z  wykorzystaniem  paneli  operatorskićh  zlokalizowanyćh  w  pobliz@u  urządzen 
tećhnologićznyćh.

Wykonawća  dla  staćji  operatorskićh  i  wszystkićh  staćji  sterownikowyćh  dostarćzy  niezbędne
lićenćje uzupełniająće oprogramowanie. Lićenćje winny być  bezterminowe, a w przypadku koniećznos ći
odnawiania  lićenćji  Wykonawća  opłaći  lićenćje  na  okres  min.  piętnastu  lat.  W  momenćie  Odbioru
Kon ćowego, dostawća przeniesie na Zamawiająćego bez dodatkowego wynagrodzenia pełne (uz@ywanie,
modyfikaćja  i  rozbudowa)  majątkowe  prawa  autorskie  do  programo w  zaimplementowanyćh  w
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dostarćzonyćh  sterownikaćh.  Lićenćje  na  dostarćzenie  oprogramowania  muszą  być  wystawione  na
zamawiająćego  bezterminowo  i  bez  z@adnyćh  ogranićzen .  Oprogramowanie  aplikaćyjne  będzie
udokumentowane ro wniez@  komentarzami w kodzie z mys lą o moz@ liwie najwyz@szym stopniu prostoty,
ułatwiająćym zrozumienie jego logiki działania.

2.4.11. Zagospodarowanie terenu
Nawierzćhnię  utwardzoną  dro g  dojazdowyćh  oraz  plaćo w  w  obrębie  Elektroćiepłowni  nalez@y    w
miejsćaćh  uszkodzen ,  zapadnięć  wyremontować .  Teren  nieutwardzony  w otoćzeniu  Elektroćiepłowni
Gazowej nalez@y obsiać  trawą.

2.4.12. Sieć  grzewćza
Sieći  ćiepłownićze  podziemne  powinny  być  wykonane  w  systemie  rur  preizolowanyćh

dostosowanyćh do ćis nienia i temperatury transportowanego ćzynnika grzewćzego.
Trasy przewodo w sieći wody grzewćzej powinny przebiegać  prosto, z najmniejszą ilos ćią załaman .   W
najniz@szyćh punktaćh sieći ćiepłownićzej nalez@y wykonać  odwodnienia a w najwyz@szyćh odpowietrzenia.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robo t

2.5.1. Ogo lne wymagania dotyćząće robo t
Wykonawća robo t jest odpowiedzialny za swoje metody praćy i powinien uwzględniać  zgodnos ć  z

dokumentaćją projektową, spećyfikaćjami tećhnićznymi i obowiązująćymi przepisami prawnymi.
Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na działće z istniejąćą praćująćą Ciepłownią opalaną miałem
węgla kamiennego. Wykonawća zobowiązany jest prowadzić  roboty budowlane w taki sposo b, aby praća
istniejąćej elektroćiepłowni była niezakło ćona. W ćzasie budowy i rozrućhu Elektroćiepłowni Gazowej
nalez@y  zapewnić  dostęp  komunikaćyjny  do  istniejąćego  budynku  Ciepłowni  oraz  umoz@ liwić  ćiągłos ć 
dostawy i podawania paliwa do praćująćyćh kotło w.

Praće  przygotowawćze  obejmują  zagospodarowanie  plaću  budowy,  w  tym  zaplećza  budowy,
doprowadzenie  medio w  niezbędnyćh  na  ćzas  budowy  (w  sposo b  umoz@ liwiająćy  ićh  rozlićzenie  z
Zamawiająćym), ogrodzenia, dro g dojazdowyćh, urządzen  ppoz@ .  i BHP oraz zapewnienie pełnej obsługi
geodezyjnej na etapie wykonawstwa robo t i inwentaryzaćji powykonawćzej.

2.5.1.1. Informaćja o terenie budowy
Przewiduje się budowę budynku elektroćiepłowni, inwestyćja będzie zlokalizowana na działće o nr

geod. 1042/8 w Radzyniu Podlaskim. Organizaćja moz@ liwos ći dostępu do dowolnego obszaru lez@ąćego
poza  granićami  Terenu  Budowy,  jez@eli  miałby  być  wymagany,  nalez@y  w  ćałos ći  do  obowiązko w
Wykonawćy.  Droga  dojazdowa  do  Terenu  Budowy  jest  drogą  publićzną.  Stan  dro g  wewnętrznyćh
prowadząćyćh  do ćiepłowni  oraz  na jej  terenie  nie  moz@e  uleć  pogorszeniu  w wyniku  prowadzonyćh
Robo t,  a  wszystkie  ewentualne  uszkodzenia  wynikająće  z  działalnos ći  Wykonawćy  winny  zostać 
naprawione staraniem i na koszt Wykonawćy.

Zamawiająćy  przekaz@e  Wykonawćy  Teren  Budowy  pod  wykonanie  Przedmiotu  Zamo wienia  w
okres lonym  w  Kontrakćie  terminie.  Do  ćzasu  przekazania  Terenu  Budowy  Wykonawća  będzie  miał
prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wćzes niejszym uzgodnieniu z Zamawiająćym. Wykonawća
jest zobowiązany do przestrzegania wytyćznyćh Zamawiająćego dotyćząćyćh przekazywanyćh tereno w i
obiekto w.

Wykonawća jest zobowiązany do utrzymania rućhu publićznego na Plaću Budowy przez ćały okres

47



realizaćji kontraktu, od Daty Rozpoćzęćia az@  do Czasu Wykonania i Przejęćia Robo t. Na ćzas wykonywania
Robo t Wykonawća ma obowiązek wykonać  lub dostarćzyć  tymćzasowe urządzenia zabezpiećzająće, takie
jak  płoty,  zapory,  znaki,  s wiatła  ostrzegawćze,  sygnały.  Wykonawća  zapewni  odpowiednie  i  stałe  –
ćałodobowe  warunki  widoćznos ći  urządzen  zabezpiećzająćyćh.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  urządzenia
zabezpiećzająće  powinny  być  zatwierdzone  przez  Inwestora  przed  ićh  ustawieniem.  Koszt
zabezpiećzenia Plaću Budowy nalez@y uwzględnić  w ćenaćh jednostkowyćh Robo t.

Przed przystąpieniem do robo t  Wykonawća dostarćzy i zainstaluje w miejsćaćh uzgodnionyćh z
Inspektorem tablićę informaćyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablića będzie podawała
podstawowe  informaćje  o  budowie.  Koszt  zainstalowania  i  utrzymania  tablićy  informaćyjnej  jest
uwzględniony  w  ćenaćh  jednostkowyćh  Robo t.  Tablića  informaćyjna  będzie  utrzymywane  przez
Wykonawćę przez ćały okres realizaćji Robo t w dobrym stanie.

2.5.1.2. Oćhrona przed hałasem
Hałas  winien  być  utrzymywany  na  minimalnym  poziomie,  przez  zastosowanie  podćzas  Robo t

moz@ liwie  najmniej  głos nyćh  maszyn.  Młoty  pneumatyćzne  winny  być  wyposaz@one  w  tłumiki.  W
normalnyćh warunkaćh maszyn nie nalez@y uz@ywać  w noćy, w niedziele ani w dni s wiąt publićznyćh, z
wyjątkiem pomp przepompowująćyćh s ćieki lub odwadniająćyćh wykopy, kto re winny być  jak najmniej
ućiąz@ liwe  dla  otoćzenia.  Poziom  hałasu  wytwarzanego  przez  sprzęt  winien  nie  przekraćzać  wartos ći
dopuszćzonyćh  przepisami  prawa.  Na  z@ądanie  Zamawiająćego,  Wykonawća  będzie  miał  obowiązek
przedstawienia  oblićzen  wykazująćyćh,  z@e  poziom  hałasu  na  granićy  Terenu  Budowy  spełnia  wyz@ej
wymienione warunki.

2.5.1.3. Oćhrona s rodowiska podćzas wykonywania robo t
Wykonawća  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyćząće  oćhrony  s rodowiska  naturalnego  i
stosować  je w ćzasie prowadzenia Robo t. W szćzego lnos ći Wykonawća zapewni spełnienie następująćyćh
warunko w:
a) miejsća na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały
zniszćzen  w s rodowisku naturalnym;
b) będą podjęte odpowiednie s rodki zabezpiećzająće przed:
- zaniećzyszćzeniem zbiorniko w wodnyćh i ćieko w pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumićznymi,
ćhemikaliami oraz innymi toksyćznymi substanćjami,
- zaniećzyszćzeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroćzeniem dopuszćzalnyćh norm hałasu,
- moz@ liwos ćią powstania poz@aru.
ć)  Praća  Sprzętu  uz@ywanego  podćzas  realizaćji  Robo t  nie  będzie  powodować  zaniećzyszćzen  w
s rodowisku naturalnym poza Plaćem Budowy.
Opłaty i ewentualne kary za przekroćzenie w trakćie realizaćji Robo t norm, okres lonyćh w odpowiednićh
przepisaćh dotyćząćyćh oćhrony s rodowiska obćiąz@ą Wykonawćę.  

2.5.1.4. Oćhrona przećiwpoz@arowa
Wykonawća  będzie  przestrzegał  przepisy  oćhrony  przećiwpoz@arowej.  Na  terenie  baz

produkćyjnyćh, w pomieszćzeniaćh biurowyćh, mieszkalnyćh i magazynaćh oraz w maszynaćh i sprzęćie
Wykonawća będzie utrzymywał sprawny sprzęt przećiwpoz@arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposo b  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  oraz  będą
zabezpiećzone przed dostępem oso b trzećićh.
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Wykonawća  będzie  odpowiedzialny  za  wszelki  straty  spowodowane  poz@arem  wywołanym  w  efekćie
realizaćji Robo t albo przez personel Wykonawćy.

2.5.1.5. Wymagania dotyćząće bezpiećzen stwa i higieny praćy
Podćzas  realizaćji  Robo t  Wykonawća  będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy  dotyćząće

bezpiećzen stwa  i  higieny  praćy.  W  szćzego lnos ći  Wykonawća  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i
bezpiećzen stwo swyćh praćowniko w i zapewni włas ćiwe warunki praćy i warunki sanitarne. 
Wykonawća zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpiećzająće oraz sprzęt i odpowiednią odziez@
dla oćhrony oso b zatrudnionyćh na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpiećzen stwa publićznego.
Wykonawća zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia soćjalne dla personelu praćująćego na
Terenie Budowy. 
Uznaje się, z@e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagan  okres lonyćh powyz@ej są uwzględnione
przez Wykonawćę w ćenaćh jednostkowyćh Robo t.

2.5.1.6. Oćhrona własnos ći publićznej i prywatnej
Wykonawća  jest  zobowiązany  do  oćhrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszćzeniem  własnos ći

publićznej oraz/lub prywatnej. Jes li w związku z zaniedbaniem, niewłas ćiwym prowadzeniem Robo t lub
brakiem  koniećznyćh  działan  ze  strony  Wykonawćy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszćzenie  własnos ći
publićznej lub prywatnej, to Wykonawća na swo j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własnos ć . Stan
uszkodzonej lub naprawionej własnos ći powinien być  nie gorszy niz@  przed powstaniem uszkodzenia. 
W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mająće  wartos ć  arćheologićzną,  Wykonawća
powiadomi  Inwestora  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwie  Roboty  do  ćzasu  otrzymania  dalszej
dećyzji.
Wykonawća powiadomi wszystkie instytućje obsługująće urządzenia i instalaćje podziemne i naziemne o
prowadzonyćh  robotaćh  i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytućje  wszelkićh  niezbędnyćh
adaptaćji  i  innyćh  koniećznyćh  robo t  w  obrębie  Plaću  Budowy  w  moz@ liwie  najkro tszym  ćzasie,  nie
dłuz@szym jednak niz@  w ćzasie przewidzianym w programie Robo t. Wykonawća okaz@e wspo łpraćę i ułatwi
przeprowadzenie wymienionyćh robo t.
Zakłada się,  z@e Wykonawća zapoznał się z zakresem robo t  i  z@e planująć swoje Roboty uwzględnił ićh
przeprowadzenie. W związku z tym roboty przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogą być  podstawą do zmiany terminu realizaćji przedmiotu umowy.
W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejąćyćh  instalaćji  i/lub  urządzen  podziemnyćh  lub
nadziemnyćh, Wykonawća natyćhmiast powiadomi o tym fakćie odpowiednią instytućję uz@ytkująćą lub
będąćą włas ćićielem tyćh instalaćji i/lub urządzen , a takz@e Inwestora. Wykonawća będzie wspo łpraćował
w  usunięćiu  powstałej  awarii  z  odpowiednimi  słuz@bami  spećjalistyćznymi.  Jakiekolwiek  uszkodzenia
instalaćji  i/lub  urządzen  podziemnyćh  lub  nadziemnyćh  nie  wykazanyćh  na  planaćh  i  rysunkaćh
dostarćzonyćh  Wykonawćy  przez  Zamawiająćego/Inwestora  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania
Wykonawćy,  zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiająćego.  W  pozostałyćh  przypadkaćh  koszt  naprawy
uszkodzen  obćiąz@a Wykonawćę.

2.5.1.7. Wymagania dotyćząće rućhu pojazdo w
Wykonawća  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  rućhem

związanym z wykonywaniem Robo t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny
koszt, w sposo b zaakćeptowany przez Inspektora.
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2.5.1.8. Bezpiećzen stwo tećhnologii i niezawodnos ć  eksploataćyjna
Proćes  tećhnologićzny musi  być  bezpiećzny i  nalez@y  podjąć  wszelkie  s rodki  ostroz@nos ći  w ćelu

uniknięćia  niebezpiećzen stwa  obsługi  urządzen ,  otoćzenia  i  oso b  trzećićh  w  ćzasie  urućhomienia,
normalnego rućhu, planowanyćh przerw, postojo w awaryjnyćh ćzy tez@  przerw w zasilaniu i remonto w.
Nalez@y zastosować  systemy zabezpiećzen  i alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie moz@e powodować 
zakło ćenia normalnej praćy elektroćiepłowni oraz systemu ćiepłownićzego w pozostałej ćzęs ći.

2.5.1.9. Opieka nad Robotami
Wykonawća  będzie  odpowiedzialny  za  opiekę  nad  Robotami  i  za  wszystkie  Materiały  i  Sprzęt

uz@ywany do Robo t.  Jez@eli  Wykonawća zaniedba utrzymania Robo t  lub ićh elementu w zadowalająćym
stanie, to na Polećenie Inspektora rozpoćznie on roboty utrzymaniowe nie po z niej,  niz@  24 godziny po
otrzymaniu tego polećenia; w przećiwnym razie Inspektor moz@e natyćhmiast zatrzymać  Roboty.
W  okresie  od  przekazania  Terenu  Budowy  do  Przejęćia  Robo t  Wykonawća  odpowiada  za  włas ćiwe
utrzymanie znako w geodezyjnyćh. Uszkodzone lub zniszćzone znaki Wykonawća naprawi lub odtworzy
na własny koszt.

2.5.1.10. Przestrzeganie prawa
Wykonawća  ma  obowiązek  znać  i  przestrzegać  wszystkie  ustawy  i  rozporządzenia  władz

ćentralnyćh i władz lokalnyćh oraz inne przepisy, instrukćje oraz wytyćzne, kto re w jakikolwiek sposo b
są związane z realizaćją Robo t lub mogą wpływać  na Roboty.

2.5.1.11. Prawa patentowe
Jez@eli  od  Wykonawćy  wymaga  się,  lub  tez@  uzna  on  za  koniećzne  albo  uzasadnione,  uz@yćia

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, kto re są ćhronione patentem lub innym
prawem własnos ći, to Wykonawća powinien spełnić  wszystkie wymagania okres lone prawem, dotyćząće
zasad zastosowania ćhronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
Wymagania te powinny być  spełnione przez Wykonawćę przed przystąpieniem do robo t, w kto ryćh mają
zastosowanie  ćhronione  rozwiązania,  urządzenia,  materiały  lub  metody.  Wykonawća  powinien
poinformować  Inspektora  o  uzyskaniu  wymaganyćh  uzgodnien  i  akćeptaćji,  a  w  razie  potrzeby
przedstawić  ićh kopie.
Jez@eli niedotrzymanie tyćh wymagan  spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w ćałos ći obćiąz@ą
one Wykonawćę.

2.5.2. Materiały i urządzenia
2.5.2.1. Wymagania ogo lne

Wszystkie  Materiały stosowane przez Wykonawćę przy  wykonywaniu Robo t  winny być  nowe i
nieuz@ywane, odpowiadać  wymaganiom norm i przepiso w wymienionyćh w niniejszyćh Spećyfikaćjaćh
Tećhnićznyćh i w Dokumentaćji Projektowej oraz innyćh nie wymienionyćh, ale obowiązująćyćh norm i
przepiso w, Wykonawća poniesie wszelkie koszty związane z dostarćzeniem Materiało w.

2.5.2.2. Z" ro dła uzyskiwania Materiało w i Urządzen 
Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wbudowaniem  lub  wykorzystaniem  jakićhkolwiek

Materiało w i  Urządzen  przeznaćzonyćh  do realizaćji  Robo t,  Wykonawća  przedstawi  Inspektorowi  do
zatwierdzenia  szćzego łowe  informaćje  dotyćząće  ićh  poćhodzenia,  odpowiednie  s wiadećtwa,  atesty,
ćertyfikaty, s wiadećtwa badan  laboratoryjnyćh i pro bki, zgodnie z wymaganiami. 

50



Zatwierdzenie partii Materiało w, Urządzen  z danego z ro dła nie oznaćza automatyćznego zatwierdzenia
wszystkićh Materiało w z tego z ro dła.
Wykonawća zobowiązany jest do prowadzenia badan  w ćelu udokumentowania, z@e Materiały uzyskane z
dopuszćzonego z ro dła spełniają w sposo b ćiągły wymagania Spećyfikaćji Tećhnićznyćh w ćzasie postępu
Robo t.

2.5.2.3. Pozyskiwanie Materiało w miejsćowyćh
Wykonawća  odpowiada  za  uzyskania  pozwolen  od  włas ćićieli  i  odnos nyćh  władz  na  pozyskanie
Materiało w z jakićhkolwiek z ro deł miejsćowyćh, włąćzająć w to z ro dła wskazane przez Inspektora i jest
zobowiązany dostarćzyć  Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploataćji tyćh
z ro deł.
Wykonawća przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan  terenowyćh i laboratoryjnyćh
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobyćia i selekćji.
Wykonawća  ponosi  odpowiedzialnos ć  za  spełnienie  wymagan  ilos ćiowyćh  i  jakos ćiowyćh  wszystkićh
Materiało w, Urządzen  uz@ytyćh do realizaćji Robo t.

2.5.2.4. Inspekćja wytwo rni Materiało w
Wytwo rnie  Materiało w mogą być  okresowo kontrolowane  przez Inwestora i  Inspektora w ćelu

sprawdzenia  zgodnos ći  stosowanyćh  metod  produkćyjnyćh  z  wymaganiami.  W  ćelu  sprawdzenia
włas ćiwos ći Materiało w mogą być  pobierane ićh pro bki. Wyniki tyćh inspekćji będą podstawą akćeptaćji
okres lonej partii Materiało w pod względem jakos ći.
W przypadku,  gdy Inspektor będzie przeprowadzał  inspekćję wytwo rni,  będą zaćhowane następująće
warunki:
• w  ćzasie  inspekćji  Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  wspo łpraćę  i  pomoć  Wykonawćy  oraz
produćenta Materiało w,
• inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym ćzasie, do tyćh ćzęs ći wytwo rni, gdzie odbywa
się produkćja Materiało w przeznaćzonyćh do realizaćji Kontraktu.

2.5.2.5. Materiały i Urządzenia nieodpowiadająće wymaganiom
Materiały, Urządzenia nie odpowiadająće wymaganiom zostaną przez Wykonawćę wywiezione z

Plaću  Budowy  bądz  złoz@one  we  wskazanym  przez  Inspektora  miejsću.  Jez@eli  Inspektor  zezwoli
Wykonawćy na uz@yćie tyćh Materiało w do innyćh Robo t niz@  te, dla kto ryćh zostały zakupione, to koszt
tyćh Materiało w zostanie przewartos ćiowany przez Inspektora. Kaz@dy element Robo t, w kto rym znajdują
się nie zbadane bądz  niezaakćeptowane Materiały, Wykonawća wykonuje na własne ryzyko, lićząć się z
jego odrzućeniem i niezapłaćeniem nalez@nos ći.

Materiały, kto re w sposo b trwały są szkodliwe dla otoćzenia, nie będą dopuszćzone do uz@yćia. Nie
dopuszćza się do uz@yćia Materiało w wywołująćyćh szkodliwe promieniowanie o stęz@eniu większym niz@
dopuszćzalne.

Wszelkie materiały odpadowe uz@yte do Robo t będą miały s wiadećtwo dopuszćzenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznaćznie okres lająće brak szkodliwego oddziaływania tyćh materiało w na
s rodowisko.

2.5.2.6. Przećhowywanie i składowanie Materiało w i Urządzen 
Wykonawća  zapewni,  aby  Materiały  składowane  tymćzasowo  (do  ćzasu  ićh  uz@yćia  dla

wykonywanyćh Robo t) były zabezpiećzone przed zaniećzyszćzeniem, zaćhowały swą jakos ć  i włas ćiwos ći
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i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsća  ćzasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejsćaćh
uzgodnionyćh  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  -  w  miejsćaćh  zorganizowanyćh  przez
Wykonawćę  i  przez  niego  opłaćonyćh.  Po  zakon ćzeniu  Robo t  miejsća  tymćzasowego  składowania
materiało w będą doprowadzone przez Wykonawćę do ićh pierwotnego stanu w sposo b zaakćeptowany
przez Inspektora.

2.5.2.7. Wariantowe stosowanie Materiało w
Jez@eli Dokumentaćja Projektowa lub Spećyfikaćje Tećhnićzne przewidują moz@ liwos ć  zastosowania

w wykonywanyćh  Robotaćh  wariantowego  rodzaju  Materiału,  Urządzenia  to  Wykonawća  powiadomi
Inspektora o swym zamiarze ćo najmniej  3 tygodnie przed uz@yćiem wariantowego rodzaju Materiału,
albo w okresie dłuz@szym, jes li to będzie koniećzne dla prowadzenia badan  przez Inspektora. Wybrany i
zaakćeptowany rodzaj Materiału, Urządzenia nie moz@e być  po z niej zmieniony bez zgody Inspektora.

2.5.3. Sprzęt
Wykonawća  jest  zobowiązany  do  uz@ywania  tylko  takiego  Sprzętu,  kto ry  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakos ć  wykonywanyćh Robo t. Sprzęt uz@ywany do Robo t powinien być  zgodny
z ofertą Wykonawćy i powinien odpowiadać  pod względem typo w i jakos ći wskazaniom zawartym w
Spećyfikaćjaćh  Tećhnićznyćh,  Programie  Zapewnienia  Jakos ći  (PZJ)  lub  projekćie  organizaćji  Robo t,
zaakćeptowanym  przez  Inspektora.  W przypadku  braku  ustalen  w powyz@szyćh  dokumentaćh,  Sprzęt
winien być  uzgodniony i zaakćeptowany przez Inspektora.

Lićzba  i  wydajnos ć  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robo t  zgodnie  z  zasadami
okres lonymi  w Dokumentaćji  Projektowej,  Spećyfikaćjaćh Tećhnićznyćh i  wskazaniaćh Inspektora i  w
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt, będąćy własnos ćią Wykonawćy lub wynajęty do wykonania Robo t, będzie utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowos ći  do praćy.  Będzie  on zgodny z normami oćhrony s rodowiska  i  przepisami
dotyćząćymi jego uz@ytkowania.
Wykonawća  dostarćzy  Inspektorowi  kopie  dokumento w  potwierdzająćyćh  dopuszćzenie  sprzętu  do
uz@ytkowania w przypadkaćh, gdy jest to wymagane przepisami.

Jez@eli Dokumentaćja Projektowa lub Spećyfikaćje Tećhnićzne przewidują moz@ liwos ć  uz@yćia sprzętu
wariantowego przy wykonywanyćh Robotaćh, to Wykonawća powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzętu ćo najmniej 3 tygodnie przed jego uz@yćiem. Wybrany i zaakćeptowany sprzęt nie
moz@e być  po z niej zmieniony bez zgody Inspektora.
Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia,  kto re  nie  gwarantują  zaćhowania  warunko w  Kontraktu,  zostaną  przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszćzone do Robo t.

2.5.4. Transport
Wykonawća jest zobowiązany do stosowania jedynie takićh s rodko w transportu, kto re nie wpłyną

niekorzystnie na jakos ć  wykonywanyćh Robo t i na włas ćiwos ći przewoz@onyćh Materiało w.
Lićzba s rodko w transportu  będzie zapewniać  prowadzenie Robo t  zgodnie  z zasadami okres lonymi w
Dokumentaćji  Projektowej,  Spećyfikaćjaćh  Tećhnićznyćh  i  wskazaniaćh  Inspektora  oraz  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy  rućhu na  drogaćh publićznyćh pojazdy będą spełniać  wszelkie  wymagania  dotyćząće przepiso w
rućhu drogowego.  S" rodki  transportu  kto re  nie odpowiadają  warunkom Kontraktu,  będą na polećenie
Inspektora usunięte z Plaću Budowy.
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Wykonawća będzie usuwać  na biez@ąćo, na własny koszt, wszelkie zaniećzyszćzenia spowodowane jego
pojazdami na drogaćh publićznyćh oraz dojazdaćh do Plaću Budowy.
Zastosowane s rodki transportu muszą gwarantować  bezpiećzen stwo praćowniko w, oso b trzećićh oraz
nie  powodować  pogorszenia  jakos ći  przewoz@onyćh  i  dowoz@onyćh  wyrobo w  budowlanyćh.  Sposo b
transportu i składowania powinien być  zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez produćenta
urządzen .

2.5.5. Wykonanie robo t
Wykonawća jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo t oraz za jakos ć  zastosowanyćh Materiało w i

wykonywanyćh Robo t zgodnie z postanowieniami Warunko w Kontraktu. 
Wykonawća  ponosi  odpowiedzialnos ć  za  dokładne  wytyćzenie  w  planie  i  wyznaćzenie  wysokos ći
wszystkićh elemento w Robo t zgodnie z wymiarami i rzędnymi okres lonymi w Dokumentaćji Projektowej
lub przekazanymi na pis mie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawćę w wytyćzeniu i wyznaćzeniu Robo t
zostaną poprawione, jes li wymagać  tego będzie Inspektor, przez Wykonawćę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyćzenia Robo t lub wyznaćzenia wysokos ći przez Inspektora nie zwalnia Wykonawćy od
odpowiedzialnos ći za ićh dokładnos ć . 
Dećyzje Inspektora dotyćząće akćeptaćji bądz  odrzućenia Materiało w i Urządzen  lub elemento w Robo t
będą oparte na wymaganiaćh sformułowanyćh w Kontrakćie, Dokumentaćji Projektowej i Spećyfikaćjaćh
Tećhnićznyćh, a takz@e w normaćh i wytyćznyćh. 
Polećenia Inspektora będą wykonywane po ićh otrzymaniu przez Wykonawćę nie po z niej niz@  w terminie
wyznaćzonym przez Inspektora, pod groz bą zatrzymania Robo t.  Skutki finansowe z tego tytułu będzie
ponosił Wykonawća.

2.5.6. Kontrola jakos ći robo t
2.5.6.1. Program zapewnienia jakos ći (PZJ)

Do  obowiązko w  Wykonawćy  nalez@y  opraćowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora
programu  zapewnienia  jakos ći  (PZJ)  dla  Robo t,  w  kto rym  zaprezentuje  on  zamierzony  sposo b
wykonywania Robo t,  moz@ liwos ći  tećhnićzne,  kadrowe i  organizaćyjne gwarantująće wykonanie  Robo t
zgodnie  z  Dokumentaćją  Projektową,  Spećyfikaćjami  Tećhnićznymi  oraz  Polećeniami  i  ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakos ći będzie zawierać :
a) ćzęs ć  ogo lną podająćą:
• organizaćję wykonania Robo t, w tym terminy i sposo b prowadzenia Robo t,
• organizaćję rućhu na budowie wraz z oznakowaniem Robo t,
• zasady BHP,
• wykaz zespoło w roboćzyćh, ićh kwalifikaćje i przygotowanie praktyćzne,
• wykaz oso b odpowiedzialnyćh za jakos ć  i terminowos ć  wykonania poszćzego lnyćh 
              elemento w Robo t,
• system (sposo b i proćedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakos ćią 
              wykonywanyćh Robo t,
• wyposaz@enia w sprzęt i urządzenia do pomiaro w i kontroli (opis laboratorium własnego 
              lub laboratorium, kto remu Wykonawća zamierza zlećić  prowadzenie badan ),
• sposo b oraz formę gromadzenia wyniko w badan  laboratoryjnyćh, zapiso w pomiaro w, 
• a takz@e wyćiąganyćh wniosko w i zastosowanyćh korekt w proćesie tećhnologićznym, 
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               proponowany sposo b i formę przekazywania tyćh informaćji Inspektorowi;
b) ćzęs ć  szćzego łową, podająćą dla kaz@dego rodzaju Robo t:

 wykaz maszyn i urządzen  na budowie z ićh parametrami tećhnićznymi,
 rodzaje i ilos ć  s rodko w transportu i urządzen  do magazynowania i załadunku materiało w, itp.,
 sposo b zabezpiećzenia i oćhrony ładunko w przed utratą ićh włas ćiwos ći podćzas transportu,
 sposo b i proćedurę pomiaro w i badan  (rodzaj i ćzęstotliwos ć , pobieranie pro bek, legalizaćja i 
 sprawdzanie urządzen , itp.) prowadzonyćh podćzas dostaw materiało w, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszćzego lnyćh elemento w Robo t,
 sposo b postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadająćymi wymaganiom.

2.5.6.2. Zasady kontroli jakos ći Robo t
Celem kontroli  Robo t  będzie takie kierowanie ićh przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoz@oną  jakos ć  Robo t.  Wykonawća  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakos ći  Robo t  i  jakos ći
Materiało w,  Urządzen .  Wykonawća  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  obejmująćy  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenia  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  pro bek  i  badan 
Materiało w oraz Robo t.
Wykonawća  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiało w  oraz  Robo t  z  ćzęstotliwos ćią
zapewniająćą stwierdzenie, z@e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawća dostarćzy Inspektorowi s wiadećtwa, z@e wszystkie urządzenia i sprzęt badawćzy posiadają
waz@ną legalizaćję i odpowiadają wymaganiom norm i wytyćznyćh okres lająćyćh proćedury badan . 
Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawćy  pisemne  informaćje  o  jakićhkolwiek  niedoćiągnięćiaćh
urządzen , sprzętu, praćy personelu lub metod badawćzyćh. Jes li niedoćiągnięćia te będą tak powaz@ne, z@e
mogą wpłynąć  ujemnie na wyniki badan , Inspektor natyćhmiast wstrzyma uz@yćie badanyćh Materiało w i
dopus ći  je  do  uz@yćia  dopiero  wtedy,  gdy  niedoćiągnięćia  w  praćy  Wykonawćy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos ć  tyćh materiało w.
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badan  ponosi Wykonawća.

2.5.6.3. Pobieranie pro bek
Pro bki będą pobierane losowo. Zaleća się stosowanie statystyćznyćh metod pobierania pro bek.
Inspektor będzie miał zapewnioną moz@ liwos ć  udziału w pobieraniu pro bek.
Na polećenie Inspektora Wykonawća będzie przeprowadzał dodatkowe badania tyćh Materiało w, kto re
budzą jego wątpliwos ći ćo do ićh jakos ći. Koszty tyćh dodatkowyćh badan  pokrywa Wykonawća tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przećiwnym razie koszty te poniesie Zamawiająćy.
Pojemniki do pobierania pro bek będą dostarćzone przez Wykonawćę i zatwierdzone przez Inspektora.
Pro bki  dostarćzone  przez  Wykonawćę  do  badan  wykonywanyćh  przez  Inspektora  będą  opisane  i
oznakowane w sposo b zaakćeptowany przez Inspektora.

2.5.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku,

gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować  moz@na wytyćzne albo
inne proćedury,  zaakćeptowane przez Zamawiająćego.  Przed przystąpieniem do pomiaro w lub badan ,
Wykonawća powiadomi Zamawiająćego o rodzaju, miejsću i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawća przedstawi na pis mie ićh wnioski. Wykonawća jest zobowiązany do
przeprowadzenia  w trakćie  Robo t  badan  jakos ćiowyćh  i  wydajnos ćiowyćh  poszćzego lnyćh  urządzen ,
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odpowiednio: ćzęs ćiowo albo ćałkowićie. Wykonawća jest zobowiązany do badania jakos ći i wydajnos ći
urządzen  w  trakćie  trwania  pro bnej  eksploataćji  w  ramaćh  Pro b  Kon ćowyćh.  O  wynikaćh  badan 
Wykonawća będzie informował Zamawiająćego na biez@ąćo. Zatwierdzenie badan  przez Zamawiająćego
nie ogranićza odpowiedzialnos ći Wykonawćy wynikająćej z Umowy.

2.5.6.5. Raporty badan 
Wykonawća będzie przekazywał  Inspektorowi  kopie raporto w z  wynikami  badan  jak  najszybćiej,  nie
po z niej jednak niz@  w terminie okres lonym w programie zapewnienia jakos ći.
Kopie wyniko w badan  będą przekazywane Inspektorowi na formularzaćh według dostarćzonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

2.5.6.6. Badania prowadzone przez Zamawiająćego
Dla  ćelo w  kontroli  jakos ći  i  zatwierdzenia,  Zamawiająćy  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,
pobierania pro bek i badania Materiało w u z ro dła ićh wytwarzania. Wykonawća zapewni mu przy tym
wszelką potrzebną pomoć.
Zamawiająćy  będzie  oćeniał  zgodnos ć  Materiało w,  Urządzen  i  Robo t  z  wymaganiami  Dokumentaćji
Projektowej i Spećyfikaćji Tećhnićznyćh na podstawie wyniko w badan  dostarćzonyćh przez Wykonawćę.
Zamawiająćy  moz@e  na  własny koszt  pobierać  pro bki  Materiało w i  prowadzić  badania  niezalez@nie  od
Wykonawćy. Jez@eli wyniki tyćh badan  wykaz@ą, z@e raporty Wykonawćy są niewiarygodne, to Zamawiająćy
poleći  Wykonawćy  lub  zleći  niezalez@nemu  laboratorium  przeprowadzenia  badan  powto rnyćh  lub
dodatkowyćh, albo oprze się wyłąćznie na własnyćh badaniaćh przy oćenie zgodnos ći Materiało w i Robo t
z Dokumentaćją Projektową i Spećyfikaćjami Tećhnićznymi. W takim przypadku koszty powto rnyćh lub
dodatkowyćh badan  i pobierania pro bek poniesie Wykonawća.

2.5.6.7. Atesty jakos ći Materiało w, Urządzen , Sprzętu
W  przypadku  Materiało w,  Urządzen ,  dla  kto ryćh  atesty  są  wymagane,  kaz@da  partia  tyćh  Materiało w
dostarćzona  do  Robo t  będzie  posiadała  atest  okres lająćy  w  sposo b  jednoznaćzny  jej  ćećhy.  Wyroby
przemysłowe  winny  posiadać  ćertyfikaty  wydane  przez  produćenta,  poparte  wynikami
przeprowadzonyćh  przez  niego  badan .  Kopie  tyćh  wyniko w  będą  dostarćzone  przez  Wykonawćę
Zamawiająćemu.  Zamawiająćy  moz@e  dopus ćić  do  uz@yćia  wyłąćznie  Materiały  posiadająće  atest,
stwierdzająćy ićh pełną zgodnos ć  z warunkami kontraktu. Materiały posiadająće atesty, a urządzenia -
waz@ne  legalizaćje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  ćzasie.  Jes li  zostanie  stwierdzona  niezgodnos ć  ićh
włas ćiwos ći  ze  Spećyfikaćjami  Tećhnićznymi,  wo wćzas  takie  Materiały  lub  urządzenia  zostaną
odrzućone.

2.5.6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązująćym  Zamawiająćego  i
Wykonawćę w okresie od przekazania Wykonawćy Terenu Budowy do wystawienia Protokołu
Odbioru  Kon ćowego.  Odpowiedzialnos ć  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązująćymi  przepisami  spoćzywa  na  Wykonawćy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą
dokonywane na biez@ąćo i będą dotyćzyć  przebiegu Robo t,  stanu bezpiećzen stwa ludzi i mienia
oraz  tećhnićznej  i  gospodarćzej  strony  Budowy.  Kaz@dy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, kto ra dokonała zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska słuz@bowego. Zapisy winny być  ćzytelne, dokonane trwałą tećhniką, w
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porządku ćhronologićznym, bezpos rednio jeden pod drugim, bez przerw. Załąćzone do Dziennika
Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  winny  być  oznaćzane  kolejnym  numerem  załąćznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawćy i Zamawiająćego.

b) Kwartalne Raporty o Postępie
Kwartalne  Raporty  o  Postępie  są  dokumentami,  w kto ryćh  wpisywane  być  winny  miesięćzne
szćzego ły zaangaz@owania Wykonawćy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanyćh badan ,
dostawy materiało w, opis nieprzewidzianyćh okolićznos ći oraz informaćje o przebiegu Robo t.
Wszystkie  zapisy  winny  być  ćzytelne  i  dokonywane  w  porządku  ćhronologićznym  zgodnie  z
Warunkami Umowy. Kwartalne Raporty o Postępie winny być  przekazywane Zamawiająćemu w
trzećh egzemplarzaćh w formie papierowej oraz w formie elektronićznej.

ć) Księga obmiaro w
Księga Obmiaro w stanowi dokument umoz@ liwiająćy rozlićzenie faktyćznyćh ilos ći  wykonanyćh
Robo t. Obmiary wykonanyćh Robo t przeprowadza się w sposo b ćiągły, w jednostkaćh przyjętyćh 
w Wyćenionym Przedmiarze Robo t i wpisuje się je do Księgi Obmiaro w.

d) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  ćertyfikaty  materiałowe,  orzećzenia  o  jakos ći  materiało w,  rećeptury,
kontrolne wyniki badan ,  itp.  będą gromadzone w sposo b  okres lony w programie zapewnienia
jakos ći. Dokumenty te stanowić  będą załąćzniki do S"wiadećtwa Przejęćia Robo t.

e) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumento w budowy zalićza się takz@e następująće dokumenty:
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy ćywilno-prawne z osobami trzećimi i inne umowy ćywilno-prawne,
• S"wiadećtwa Przejęćia Robo t,
• protokoły z narad i ustalen ,
• korespondenćja na budowie.

Dokumenty  Budowy  winny  być  przećhowywane  w biurze  Wykonawćy  w miejsću odpowiednio
zabezpiećzonym.  Zaginięćie  kto regokolwiek  z  Dokumento w  Budowy  powodować  winno  jego
natyćhmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy winny być 
zawsze dostępne do wglądu na z@yćzenie Zamawiająćego.

2.5.7. Obmiar robo t
Obmiar  Robo t  będzie  okres lał  faktyćzny  zakres  wykonanyćh  Robo t  w  jednostkaćh  okres lonyćh  w
Wyćenionym Przedmiarze Robo t.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaro w.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoćzenie  w  ilos ćiaćh  podanyćh  w  Przedmiarze  Robo t  lub  Spećyfikaćjaćh
Tećhnićznyćh  nie  zwalnia  Wykonawćy  z  obowiązku  ukon ćzenia  wszystkićh  Robo t.  Błędy  zostaną
poprawione według pisemnyćh instrukćji Zamawiająćego.
Obmiar wykonywanyćh Robo t będzie przeprowadzany z ćzęstotliwos ćią wynikająćą z płatnos ći na rzećz
Wykonawćy w ćzasie okres lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawćę i Zamawiająćego.

2.5.7.1. Zasady okres lania ilos ći Robo t i Materiało w
• Długos ći i odległos ći między okres lonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuz@
linii osiowej, szerokos ći - po prostej prostopadłej do osi.
• Objętos ći będą wylićzane w m3 - jako długos ć  pomnoz@ona przez s redni przekro j. 
• Ilos ći, kto re mają być  obmierzane wagowo, będą waz@one w tonaćh lub kilogramaćh 
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• Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  oblićzenia  będą  wykonywane  w  sposo b
zrozumiały  i  jednoznaćzny.  Obmiary  skomplikowanyćh  powierzćhni  lub  objętos ći  będą  uzupełniane
odpowiednimi szkićami umieszćzonymi w Księdze Obmiaro w. W razie braku miejsća w Księdze, szkiće te
będą dołąćzone w formie odrębnego załąćznika do Księgi. Wzo r takiego załąćznika będzie uzgodniony z
Zamawiająćym.

2.5.7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robo t wymagają akćeptaćji Inspektora przed ićh uz@yćiem.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarćzone  przez  Wykonawćę.  Będą  one  posiadać  waz@ne
s wiadećtwa atestaćji.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy będą utrzymywane  przez Wykonawćę w dobrym  stanie  tećhnićznym
przez ćały okres realizaćji Robo t.

2.5.7.3. Termin i ćzęstotliwos ć  prowadzenia pomiaro w
Obmiary będą przeprowadzane przed ćzęs ćiowym lub kon ćowym Przejęćiem Robo t, a takz@e w przypadku
występowania dłuz@szyćh przerw w prowadzeniu Robo t i/lub zmianie Wykonawćy Robo t.
Obmiary Robo t zanikająćyćh będą przeprowadzane w ćzasie wykonywania tyćh Robo t.
Obmiary Robo t ulegająćyćh zakryćiu będą przeprowadzane przed ićh zakryćiem.

2.5.8. Odbio r robo t
2.5.8.1. Rodzaje odbioro w

Roboty  podlegać  będą  następująćym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Zamawiająćego,  przy
udziale Wykonawćy:

• Odbio r robo t zanikająćyćh i ulegająćyćh zakryćiu,
• Odbio r ćzęs ćiowy Robo t – podpisanie Protokoło w Odbioru Częs ćiowego,
• Odbio r ćałos ći Robo t objętyćh Umową – podpisanie Protokołu Odbioru Kon ćowego,

2.5.8.2. Odbio r robo t zanikająćyćh i ulegająćyćh zakryćiu
Odbio r robo t zanikająćyćh i ulegająćyćh zakryćiu polega na finalnej oćenie jakos ći wykonywanyćh

robo t  oraz  ilos ći  tyćh  robo t,  kto re  w  dalszym  proćesie  realizaćji  ulegną  zakryćiu.  Odbio r  robo t
zanikająćyćh i ulegająćyćh zakryćiu będzie dokonany w ćzasie umoz@ liwiająćym wykonanie ewentualnyćh
korekt i poprawek bez hamowania ogo lnego postępu Robo t.  Gotowos ć  danej ćzęs ći Robo t  do odbioru
zgłasza Wykonawća wpisem do Dziennika Budowy i  jednoćzesnym  powiadomieniem Zamawiająćego.
Odbio r będzie przeprowadzony niezwłoćznie, nie po z niej jednak niz@  w ćiągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakćie  Zamawiająćego.  Jakos ć  i  ilos ć  robo t
ulegająćyćh zakryćiu oćenia Zamawiająćy na podstawie dokumento w zawierająćyćh komplet wyniko w
badan  laboratoryjnyćh  i  w  oparćiu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontaćji  z  Dokumentaćją
Projektową i uprzednimi ustaleniami.

2.5.8.3. Odbio r Kon ćowy
Podpisanie  Protokołu  Odbioru  Kon ćowego  zostanie  poprzedzone  przeprowadzeniem  kompletu
niezbędnyćh Pro b poszćzego lnyćh elemento w Robo t, w tym szćzego lnos ći:

a) Pro b przedrozrućhowyćh,
b) Pro b rozrućhowyćh

kto re, to ćzynnos ći łąćznie składać  się będą na Pro by Kon ćowe. W trakćie eksploataćji pro bnej zostaną
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przeprowadzone Pomiary Parametro w Gwarantowanyćh.
Zakon ćzenie Robo t oraz gotowos ć  do Odbioru Kon ćowego będzie stwierdzona przez Wykonawćę wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwłoćznym powiadomieniem o tym fakćie Zamawiająćego. Odbioru Robo t
dokona  Komisja  Odbiorowa  wyznaćzona  przez  Zamawiająćego.  Komisja  Odbiorowa  dokona  oćeny
jakos ćiowej  Robo t  na  podstawie  przedłoz@onyćh  dokumento w,  wyniko w  badan  i  pomiaro w,  Pro b
Kon ćowyćh, w tym pomiaro w Parametro w Gwarantowanyćh, oćeny wizualnej oraz zgodnos ći wykonania
Robo t z Dokumentaćją Projektową oraz PFU.
Do zgłoszenia  gotowos ći  Obiektu do Odbioru  Kon ćowego  Wykonawća  jest  zobowiązany przygotować 
następująće dokumenty:

• Dokumentaćję Projektową z naniesionymi zmianami,
• uwagi  i  polećenia  Zamawiająćego,  zwłaszćza  przy  odbiorze  Robo t  zanikająćyćh  i  ulegająćyćh

zakryćiu i udokumentowane wykonanie jego zalećen ,
• Dziennik Budowy,
• wyniki pomiaro w kontrolnyćh oraz badan , w tym w szćzego lnos ći wyniki Pro b Kon ćowyćh wraz z

wynikami pomiaro w Parametro w Gwarantowanyćh,
• ćertyfikaty jakos ći wbudowanyćh materiało w i urządzen ,
• sprawozdanie tećhnićzne, zawierająće: zakres i lokalizaćję Robo t,  wykaz wprowadzonyćh zmian w

stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiająćego, uwagi dotyćząće warunko w realizaćji
Robo t, datę rozpoćzęćia i zakon ćzenia Robo t,

• instrukćje  obsługi  i  konserwaćji  dostarćzonyćh  urządzen ,  sporządzone  w  języku  polskim  i
zawierająće  wszystkie  niezbędne informaćje  dotyćząće obsługi  i  konserwaćji,  łąćznie  z  wykazem
ćzęs ći zamiennyćh, akćesorio w, narzędzi spećjalnyćh i materiało w eksploataćyjnyćh,

• instrukćję obsługi wszystkićh instalaćji/obiekto w,
• dokumentaćję geodezyjną powykonawćzą,
• inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiająćego,  m.in.:  os wiadćzenie  Wykonawćy  o  zgodnos ći

wykonania  Robo t  z  Projektem  Budowlanym  i  warunkami  Pozwolenia  na  Budowę,  przepisami  i
obowiązująćymi  Polskimi  Normami,  os wiadćzenie  Wykonawćy  o  doprowadzeniu  do  nalez@ytego
stanu i porządku Plaću Budowy, a takz@e – w razie korzystania – ulićy i nierućhomos ći sąsiednićh.

W przypadku, gdy według Komisji Odbiorowej Roboty pod względem przygotowania dokumentaćyjnego
nie będą gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaćzy ponowny termin Odbioru Kon ćowego.

2.5.9. Podstawy płatnos ći
Podstawą płatnos ći jest obmierzona ilos ć  Robo t wykonanyćh przez Wykonawćę zgodnie z Kontraktem. 
W  wynagrodzeniu  mieszćzą  się  wszelkie  koszty  wykonania  przedmiotu  umowy,  a  takz@e  te,  kto re  są
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. między innymi:

 przygotowanie terenu pod budowę, projekty organizaćji rućhu i opłaty za zajećie pasa drogowego
(w razie potrzeby),

 zabezpiećzenie terenu budowy przed dostępem oso b trzećićh,

 pobo r wody i energii elektryćznej (w razie potrzeby),

 obsługa geodezyjna inwestyćji,    

 ubezpiećzenie się od odpowiedzialnos ći ćywilnej i innyćh, 

 ubezpiećzenie  budowy  od szko d  mogąćyćh  wystąpić  i  od  zdarzen  nagłyćh,  losowyćh  oraz  od
odpowiedzialnos ći ćywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy 

 przeglądy gwaranćyjne okresie gwaranćyjnym,
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 odbiory (UDT, PGE Dystrybućja S. A. Oddział Lublin, Polska Spo łka Gazownićtwa Sp. z o. o. Oddział
Zakład Gazownićzy w Lublinie i inne wymagane)

 przygotowanie dokumento w do PGE Dystrybućja S. A. Oddział Lublin w ćelu zawarćia umowy na
dystrybućję wytworzonej energii elektryćznej, 

 niezbędne do uzyskania dećyzji zezwalająćej na eksploataćję urządzen  i

 pozwolenia na uz@ytkowanie,

 przygotowanie  dokumentaćji  do  URE  w  ćelu  moz@ liwos ći  otrzymywania  s wiadećtw
energetyćznyćh,

 przygotowanie wymaganyćh dokumento w do uzyskania pozwolenia na uz@ytkowanie obiektu,

 przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazo w i pyło w do
powietrza z wykonanej instalaćji - w oparćiu o obowiązująće przepisy,

 przygotowanie  wniosku  do  URE  w  ćelu  aktualizaćji/zmiany/rozszerzenia  konćesji  na
wytwarzanie energii elektryćznej i  ćieplnej w kogeneraćji gazowej - w oparćiu o obowiązująće
przepisy,

 pomiary hałasu i analiza akustyćzna wybudowanego obiektu,

 szkolenia, instrukćje obsługi i eksploataćji wybudowanej elektroćiepłowni.

3. CZĘS"C"  INFORMACYJNA

3.1. Os wiadćzenie Zamawiająćego stwierdzająće prawo do dysponowania nierućhomos ćią.
Zamawiająćy  os wiadćza,  z@e  dysponuje  nierućhomos ćią  na  ćele  budowlane,  na  kto ryćh  ma  być 
realizowana inwestyćja.

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Roboty  muszą  być  wykonywane  w  bezpiećzny  sposo b,  s ćis le  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i
przepisami  obowiązująćymi  w  Polsće.  Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskićh  norm,
dopuszćzalne jest stosowanie odpowiednićh norm krajo w Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez
polskie  prawodawstwo.  Wymaga  się,  aby  Wykonawća  stosował  aktualne  przepisy  i  normy  w  ćhwili
prowadzenia prać objętyćh Umową a zwłaszćza:

• Ustawa z dnia 7 lipća 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1322, z po z niejszymi zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartografićzne  (Dz.U.  2017  poz.  2101,  z
po z niejszymi zmianami),
•  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  oćhronie  przyrody  (Dz.U.  2018 poz.  142,  z  po z niejszymi
zmianami),
• Ustawa z dnia 27 marća 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz.
1073, z po z niejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 20 lipća 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z po z niejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo oćhrony s rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadaćh (Dz.U. 2018 poz. 992, z po z niejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaćh budowlanyćh (Dz.U. 2016 poz. 1570, z po z niejszymi

zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownićtwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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w sprawie szćzego łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 ćzerwća 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montaz@u  i  rozbio rki,  tablićy  informaćyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierająćego  dane  dotyćząće
bezpiećzen stwa praćy i oćhrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),

• Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpado w (Dz.U.
2014 poz. 1923),

• Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 30 paz dziernika 2014 r. w sprawie wymagan  w zakresie
prowadzenia pomiaro w wielkos ći emisji oraz pomiaro w pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),

•  Rozporządzenie  Ministra  S" rodowiska  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  rodzajo w  instalaćji
mogąćyćh spowodować  znaćzne zaniećzyszćzenie poszćzego lnyćh elemento w przyrodnićzyćh albo
s rodowiska jako ćałos ći (Dz.U. 2014 poz. 1169),

•  Rozporządzenie  Rady Ministro w  z  dnia  9  listopada  2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogąćyćh
znaćząćo oddziaływać  na s rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),

• Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomo w niekto ryćh
substanćji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

• Rozporządzenie Ministra S" rodowiska z dnia 1 marća 2018 r. w sprawie standardo w emisyjnyćh dla
niekto ryćh  rodzajo w  instalaćji,  z ro deł  spalania  paliw  i  urządzen  spalania  lub  wspo łspalania
odpado w (Dz.U. 2018 poz. 680 z po z niejszymi zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznyćh  i  Administraćji  z  dnia  07  ćzerwća  2010  r.  w
sprawie oćhrony przećiwpoz@arowej  budynko w,  innyćh obiekto w budowlanyćh i  tereno w (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

• Rozporządzenie Ministra Praćy i Polityki Soćjalnej z dnia 26 wrzes nia 1997 r. w sprawie ogo lnyćh
przepiso w bezpiećzen stwa i higieny praćy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z po z niejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiećzen stwa i higieny
praćy podćzas wykonywania robo t budowlanyćh (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownićtwa  z  dnia  21  lutego  1995 r.  w
sprawie rodzaju i  zakresu opraćowan  geodezyjno-kartografićznyćh oraz ćzynnos ći  geodezyjnyćh
obowiązująćyćh w budownićtwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tećhnićznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z po z niejszymi
zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  lipća  2016  r.  w  sprawie  wymagan  dla  urządzen 
ćis nieniowyćh i zespoło w urządzen  ćis nieniowyćh (Dz.U. 2016 poz. 1036),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Praćy i Polityki Społećznej z dnia 9 lipća 2003 r. w sprawie
warunko w  tećhnićznyćh  dozoru  tećhnićznego  w  zakresie  eksploataćji  niekto ryćh  urządzen 
ćis nieniowyćh (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269).

3.3. Inne posiadane informaćje i dokumenty
a) Na terenie planowanej inwestyćji jest zatwierdzony MPZP.
b) Wykres obćiąz@en  ćieplnyćh za 2017 rok (Załąćznik nr 1 do PFU).
ć) Pismo Regionalnej Dyrekćji Oćhrony S" rodowiska z dnia 20 ćzerwća 2018 r w sprawie wydania

dećyzji o s rodowiskowyćh uwarunkowaniaćh (Załąćznik nr 2 do PFU.
d) Warunki  przyłąćzenia  do  sieći  dystrybućyjnej  elektroenergetyćznej  o  napięćiu  znamionowym

15kV  wydane  przez  PGE  Dystrybućja  S.  A.  Oddział  Lublin  21-340  Lublin  ul.  Garbarska  21.
(Załąćznik nr 3 do PFU)

e) Warunki  przyłąćzenia  do  sieći  gazowej  wydane  przez  Polską  Spo łkę  Gazownićtwa  Sp.  z  o.  o.
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Oddział Zakład Gazownićzy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin (Załąćznik nr 4 do PFU).
f) Sćhemat zasilania – stan projektowy (załąćznik nr 5 do PFU)
g) sćhemat rozdzielni SN 15 kV (załąćznik nr 6)
h) staćja transformatorowa 15/0,4 kV, plan rozmieszćzenia urządzen  (załąćznik nr 7)
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