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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 

realizacji budowy układu kogeneracji współpracującej z 

gazowymi pompami ciepła wraz z rozbudową źródła K-01 w 

Pruszczu Gdańskim” 
 

 

 

1. Opis techniczny Przedmiotu Zamówienia – stan aktualny  

 1.1. Charakterystyka obiektu 

 

Kotłownia K-01 to podstawowe i największe źródło ciepła w systemach ciepłowniczych 

Przedsiębiorstwa. Zlokalizowane jest przy ul. 24 marca 5, w ścisłym otoczeniu dynamicznie 

zmieniającego się  i rozbudowującego o kolejne budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe 

centrum Pruszcza Gdańskiego.   

Kotłownia została zmodernizowana w roku 2003 i aktualnie ciepło wytwarzają w niej trzy 

kotły Vitomax 200 o mocy 1,86 MW każdy. 

 

UWAGA: Wszelkie dane należy traktować tylko wyłącznie informacyjnie. Do 

obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu w 

celu ustalenia rzeczywistych danych, wymiarów i specyfikacji urządzeń 

zainstalowanych aktualnie w źródle. 

 

1.2.  Dane techniczne istniejących źródeł ciepła w kotłowni  

 

Moc źródła Kocioł Palnik 

5,58 MW 

5,58 MW 

3 szt. 

Vitomax  200 

- moc 1860kW 

 

Dwupaliwowy Dreizler Marathon 

MC2001 407-2445kW (2szt) 

Jednopaliwowy Dreizler Marathon 

M2001 ARZ 444-2545 kW. 
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1.3.  Branża elektryczna i AKPiA 

Dane techniczne pomp obiegowych 

Urządzenie ilość Parametry techniczne Sterowanie  

 Pompy obiegowe 

 Ebara  

MD-65-160/15,0/  

Pe=15kW 

3 

Wys. Podnoszenia 

H=360 kPa 

Maks. Przepływ  

Q=83 m
3
/h 

 PCD2 

Pompy uzupełniające 

Ebara 

EVM/A 5N 

 

 

2 

Wys. Podnoszenia 

H=495 kPa  

Maks. Przepływ 

Q=7,2 m
3
/h 

PCD2 

 

Do sterowania urządzeniami kotłowni są wykorzystywane regulatory kotłowe typ Vitotronic 100. 

Sterownikiem nadrzędnym sterującym pracą układu wytwarzania ciepła jest regulator nadrzędny typ 

Vitotronic 333. Pracą pomp obiegowych oraz urządzeń pomocniczych zawiaduje regulator swobodnie 

programowalny PCD2. Praca źródła jest monitorowana poprzez system wizualizacji Asics 3. 

 

 

1.4. Zasilanie w energię elektryczną 

 

Wszystkie urządzenia zasilane są z istniejącej rozdzielni elektrycznej RG 3x400V 50Hz. Zapotrzebowanie 

na moc elektryczną wynosi w szczycie 60 kW.   

 

1.5 Armatura na rurociągach technologicznych w źródle 

 

a) Układ technologiczny jest wykonany z rur stalowych od DN150 do DN300 łączonych przez 

spawanie, główne urządzenie są łączone za pomocą kołnierzy. Wyjście na sieć ciepłowniczą z 

kolektorów głównych w trzech kierunkach. Układ przygotowania temperatury czynnika 

grzewczego oparty na zmieszaniu zimnym.  

b) Każdy kocioł jest wyposażony w pompę zmieszania gorącego, zawór odcinający z siłownikiem, 

zawór bezpieczeństwa oraz układ blokad i zabezpieczeń.   
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2. Zakres i granice Przedmiotu Zamówienia 

 

 Przedmiotem Zamówienia jest: 

1. „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1MW + 2 MW w cieple 

współpracującej z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim” 

wraz w zakresie wszystkich wymaganych branż, a w szczególności branży : architektoniczno-

konstrukcyjnej oraz budowlanej (w niezbędnym zakresie umożliwiającym wydanie decyzji 

administracyjnych tj. pozwolenia na budowę), elektrycznej oraz automatyki i branży  sanitarnej (w 

tym wentylacji)  w odniesieniu do określonych w poniższym rozdziale prac technicznych 

niezbędnych do osiągnięcia celu jakiemu ma służyć wraz z: 

1.1. Kosztorysem inwestorskim, w oparciu o rynkowe składniki cenotwórcze KNR za ostatni kwartał 

poprzedzający wykonanie kosztorysu,  

1.2. Przedmiarem robót,  

1.3. Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru,  

1.4. Instrukcje p.poż, BiHP oraz instrukcję ruchową obiektu. 

2. „Wykonanie projekt budowa linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z 

nowo budowanego układu kogeneracyjnego” 

2.1. Kosztorysem inwestorskim, w oparciu o rynkowe składniki cenotwórcze KNR za ostatni kwartał 

poprzedzający wykonanie kosztorysu,  

2.2. Przedmiarem robót,  

2.3. Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru, 

 

 Projekty wymienione w pkt. 1 i 2 powinny: 

a. Odpowiadać wymaganiom stawianym w Obwieszczeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129 

wykonany być zgodnie z Warunkami wydanymi przez Energa Operator, ustaleniami 

poczynionymi z Przedsiębiorstwem oraz z obowiązującymi przepisami prawa, norm oraz 

dobrych praktyk inżynierskich.  

b. Wykonawca na własny koszt pozyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i inne 

dokumenty, w tym mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania 

projektu i realizacji celu jakiemu ma służyć, 

c.  zostać  zaprojektowane wg. najlepszych praktyk i zwyczajów inżynierskich 

d. Uwzględniać uwagi i interes Zamawiającego oraz uzyskać jego akceptację co do 

poszczególnych rozwiązań jak i całości, 

e. Opowiadać przepisom prawa, norm oraz służb i instytucji odpowiedzialnych za 

prowadzenie spraw związanych z poszczególnymi elementami projektu, 
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f. Uwzględnić warunki do przyłączenia do sieci gazowej wydanych przez PSG Sp z o.o. 

g. wykonany być zgodnie z Warunkami wydanymi przez Energa Operator, 

h. Uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. 

 

3. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu objętego projektem opisanym 

w pkt. 1.  

Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3 powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w 

Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129., 

a w szczelności zawierać zestawienie urządzeń i materiałów wraz z ich charakterystyką 

parametrami technicznymi, materiałowymi i ruchowymi. 

 

4. Pełnienie nadzoru autorskiego 

 
Nadzór autorski będzie prowadzony na warunkach, określonych w § 9 projektu umowy,  

Uwaga: 

W zakresie ograniczonym granicami Zamówienia znajdują się wszystkie roboty i usługi związane 

z projektowaniem, które są potrzebne do tego, aby osiągnąć cel tzn. zatwierdzić projekty 

branżowe z Inwestorem i uzyskać pozwolenie na budowę 

 

2.1.  Zakres Przedmiotu Zamówienia – branża budowlana 

 

Projekt budowlano-wykonawczy wraz z konstrukcją rozbudowy istniejącego lub budowy nowego budynku 

na potrzeby układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej opartej na instalacji dwóch agregatów CHP o 

mocy  ok. 1MW w cieple + 2MW w cieple wraz z układem OZE uwzględniający m.in.  

2.1.1 Inwentaryzacja działki 3/ 44 w Pruszczu Gdański ul. 24 Marca 5 i budynku kotłowni K-01 

2.1.2 Operat akustyczny wraz projektem rozwiązań zabudowy w celu spełnienia norm hałasu 

przewidzianych w prawie oraz obowiązujących normach. 

2.1.3 Układ nowych pomieszczeń do instalacji technologii kogeneracji agregatów o mocy 1MW i 

2MW w cieple. 

2.1.4 Układ pomieszczeń transformatorów i rozdzielnicy głównej.  

2.1.5 Układ pomieszczeń technicznych i obsługi 

2.1.6 Układ technologii i wyprowadzenia mocy cieplnej  

2.1.7 Układ technologii i wyprowadzenia mocy elektrycznej. 

2.1.8 Układ wentylacji technologicznej i bytowej. 

2.1.9 Układy chłodzenia, 

2.1.10 Układ odprowadzenia spalin, 
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2.1.11 Układ doprowadzenia powietrza,  

2.1.12 Projekt ciągów instalacji elektrycznej, gazowej , AKPiA , p.poż, wentylacji i innych 

2.1.13 Zagospodarowania terenu, 

2.1.14 Wykonanie ekspertyzy konstrukcji nośnej budowlanej oraz w razie konieczności 

opracowanie projektu naprawy lub modernizacji celem umożliwiania zainstalowania 

gazowych pomp ciepła na dachu istniejącej kotłowni K-01, 

2.1.15 Uzgodnienia branżowe, w tym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych projektowanych rozwiązań, 

2.1.16 Przedstawienie wytycznych dla branż towarzyszących w zakresie wymagań jakie powinny 

spełniać pomieszczenia dla instalacji kogeneracji 

2.1.17 Wszelkie inne opracowania dla zapewnienia kompletności projektu celem uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

2.1.18 opracowanie Karty Informacji Przedsięwzięcia, 

2.1.19 Wykonać projekt organizacji ruchu o ile zachodzi taka konieczność, 

2.1.20 Inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i realizacji prac budowlanych. 

2.1.3 Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność pozyska mapę do celów projektowych, wszelkie 

decyzje  i uzgodnienia niezbędne do opracowania zakresu zamówienia oraz prowadzenia 

inwestycji. 

 

2.2. Zakres Przedmiotu Zamówienia – branża sanitarna 

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej branży sanitarnej powinien obejmować m.in.:  

2.2.1. Obliczenie bilansu zapotrzebowania na moc dla potrzeb centralnego ogrzewania, CWU, oraz 

cyrkulacji CWU. 

2.2.2. Obliczenie potrzebnej objętości bufora / buforów do akumulacji ciepła. 

2.2.3. Projekt wewnętrznej instalacji gazu wraz z osnową bilansową układu kogeneracji. 

2.2.4. Dobór i sposób montażu układów pomiarowych spełniających wymagania rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych 

we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu 

obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U.  2017 poz. 834), w zakresie ilości, miejsca pomiarów i 

klasy dokładności urządzeń pomiarowych. Każdy z układów kogeneracji należy dodatkowo 

wyposażyć w gazomierz, ciepłomierz. 

2.2.5. Projekt przyłącza gazowego wraz ze stacją redukcyjną – pomiarową gazu na potrzeby nowej 

instalacji.. 

2.2.6. Układ włączenia układów kogeneracyjnych w układ technologiczny kotłowni K-01. 

(Opcjonalnie sposób przyłączenia  układów kogeneracyjnych do m.s.c.) 

2.2.7. Instalację włączenia źródła OZE do technologii kotłowni K-01 lub technologii układów 

kogeneracyjnych, 

2.2.8. Instalację wodno-kanalizacyjną,   

2.2.9. Instalację wentylacji i/lub klimatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem akustyki układu 

instalacji wytwórczej, 
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2.2.10. Wytyczne dla branż towarzyszących w zakresie wymagań jakie powinny spełniać 

pomieszczenia dla instalacji kogeneracji,  

2.2.11. Projekt instalacji elementów AKPiA wraz z algorytmem starowania pracą układów 

kogeneracyjnych.  

2.2.12. Uzgodnienia branżowe, w tym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

projektowanych rozwiązań. 

2.2.13. Projekt zmian układu technologicznego kotłowni K-01 lub propozycje zmiany urządzeń w niej 

pracujących w celu wyprowadzenia mocy z układu kogeneracyjnego i kotłowni K-01 na siec 

ciepłowniczą. 

2.2.14. Projekt zmian w układzie hydraulicznym  m.s.c w celu wyprowadzenia mocy cieplnej z układu 

kogeneracyjnego, OZE i kotłowni K-01. 

2.2.15. Projekt organizacji ruchu, o ile zachodzi taka konieczność. 

2.2.16. inne 

 

2.3.  Zakres Przedmiotu Zamówienia – branża elektryczna 

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji, w tym m.in.: projekt podstawowy, projekt wykonawczy, obejmujący w 

szczególności: 

2.3.1. Obliczenie bilansu mocy elektrycznej dla obiektu – moc na potrzeby własne, moc instalacji 

wytwórczej, 

2.3.2. Pozyskanie na własny koszt lub  wykonanie mapy do celów projektowych dla budowy linii 

kablowej SN-15kV, 

2.3.3. Wykonanie projektu uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zgód od gestorów na ułożenie linii 

kablowej SN-15kV pomiędzy stacją transformatorową w przebudowywanej kotłowni K-01, 

a miejscem wskazanym w warunkach przyłączenia, 

2.3.4. Stację transformatorową abonencką obsługująca układ kogeneracji, 

2.3.5. Układ pomiarowo – rozliczeniowy – na potrzeby Energa Operator, 

2.3.6. Układ kontrolny pomiaru energii – na potrzeby Zamawiającego, uwzględniający potrzeby 

rozliczeń z URE, 

Dobór i sposób montażu układów pomiarowych spełniających wymagania rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych 

we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego 

zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U.  2017 poz. 834), w zakresie ilości, 

miejsca pomiarów i klasy dokładności urządzeń pomiarowych. Każdy z układów 

kogeneracji należy dodatkowo wyposażyć w i licznik energii elektrycznej, 

2.3.7. Automatykę zabezpieczeniowa EAZ instalacji wytwórczej wraz z uzgodnieniem z Energa 

Operator, 

2.3.8. Instalacje telemechaniki instalacji wytwórczej wraz z uzgodnieniem z Energa Operator, 

2.3.9. Instalację przesyłania sygnałów instalacji wytwórczej do RDM Energa Operator wraz 

z uzgodnieniem z Energa Operator, 
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2.3.10. Instalację AKPiA instalacji wytwórczej, w tym sygnalizację i blokady, 

2.3.11. Instalację oświetleniowej podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych, 

2.3.12. Instalację połączeń wyrównawczych, instalację odgromową i uziemiającą, 

2.3.13. Ochronę przeciwporażeniową, 

2.3.14. Instalację oświetlenia zewnętrznego, 

2.3.15. Instalacji zasilania urządzeń technologicznych i potrzeb własnych, 

2.3.16. Instalację AKPiA technologii wytwarzania i przesyłu ciepła, 

2.3.17. Zmiany w instalacji elektrycznej kotłowni K-01 w celu bezpiecznej i niezawodnej pracy 

układu kogeneracyjnego i kotłowni K-01 wraz ze zmianami parametrów odbiorów en. el., 

np. pomp będących skutkiem zmian w układzie technologicznym kotłowni K-01. 

2.3.18. Modernizację lub likwidacja istniejącej rozdzielnic w kotłowni K-01, w przypadku gdy 

dotychczasowe odbioru en.el. zostaną zlikwidowane, wymienione na nowe lub zasilane z 

innych rozdzielnic. 

2.3.19. Wykonać projekt organizacji ruchu o ile zachodzi taka konieczność. 

2.3.20. inne 

 

2.4.  Zakres Przedmiotu Zamówienia – branża AKPiA.  

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej, projekt podstawowy i projekt 

wykonawczy obejmujący m.in. 

2.4.1. Instalację systemu sygnalizacji pożaru, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

2.4.2. Instalację systemu monitoringu wizyjnego, 

2.4.3. Instalację detekcji gazu, 

2.4.4. Instalację AKPiA branży elektrycznej, 

2.4.5. Instalację AKPiA branży sanitarnej, 

2.4.6. Instalację AKPiA na potrzeby telemetrii. 

2.4.7. Instalację sytemu wizualizacji, archiwizacji i alarmowania danych procesowych. 

2.4.8. Instalacji elementów AKPiA wraz z algorytmem sterowania pracą układów kogeneracyjnych 

współpracujących z gazowymi pompami ciepła oraz istniejącymi kotłami gazowymi, 

2.4.9. Szczegółowy wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych, alarmów, danych archiwizowanych oraz 

urządzeń i instalacji sterowanych z dyspozytorni zostanie ustalony na etapie projektu 

podstawowego. 

2.4.10. Opracowanie algorytmów sterowania w trybach pracy, automatyczny, ręczny i awaryjny dla 

poszczególnych urządzeń jak i układu jako całości.  

2.4.11. Przedstawienie wytycznych dla branż towarzyszących w zakresie wymagań jakie powinny spełniać 

pomieszczenia dla instalacji kogeneracji, 

2.4.12. Uzgodnienia branżowe, w tym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

projektowanych rozwiązań. 

2.4.13. Opracowanie algorytmów współpracy układu kogeneracyjnego, kotłowni K-01 i miejskiej sieci 

ciepłowniczej. 

2.4.14. Uwagi:  
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2.4.14.1. Wszystkie rozdzielnie powinny umożliwiać dostęp tylko od przodu. 

2.4.14.2. Wszystkie rozdzielnice projektować jako metalowe o stopni ochrony min. IP 54 

2.4.14.3. W razie konieczności rozdzielnice powinny posiadać pomiar temperatury w jej wnętrzu 

oraz wymuszoną wentylację i jeśli będzie to konieczne – klimatyzację. Maksymalna 

temperatura powietrza na wylocie z szafy nie powinna przekraczać 30°C. 

2.4.14.4. Wszystkie pomiary analogowe będą zrealizowane w postaci sygnału prądowego 4…20mA.  

2.4.14.5. Pomiary szczególnie ważne powinny być zredundowane na poziomie przetworników i 

modułów wej/wyj, 

2.4.14.6. Przetworniki pomiarowe powinny być zasilane z systemu sterowania. 

2.4.14.7. Trasy kablowe prowadzić w sposób nienarażający je na zakłócenia sygnału pomiarowego. 

2.4.14.8. Sygnały binarne sterowania urządzeniami wykonawczymi zasilanymi napięcie powyżej 

24V, poprzez separacje galwaniczną. 

 

2.5.  Zakres Przedmiotu Zamówienia – dokumentacja 

Projekty będą złożona w formie papierowej – 5 szt. oraz w formie elektronicznej i będzie zawierała co 

najmniej : 

2.5.1 Potwierdzenie wypełnienia danych zawartych w SIWZ 

2.5.2 Opis techniczny. 

2.5.3 Założenia projektowe. 

2.5.4 Obliczenia oraz dobory aparatów i urządzeń. 

2.5.5 Schematy technologiczne, elektryczne  i AKPiA poszczególnych instalacji. 

2.5.6 Schematy montażowe poszczególnych instalacji.  

2.5.7 Zakres dostaw materiałów elementów i podzespołów użyte dla poszczególnych instalacji 

2.5.8 Zestawienia i specyfikację projektowanych urządzeń i parametry ich pracy użyte dla 

poszczególnych instalacji. 

2.5.9 Zestawienia i specyfikację użytych materiałów użyte dla poszczególnych instalacjach. 

2.5.10 Rozwinięcia przebiegu tras kablowych poszczególnych instalacji oraz przebiegu układu technologii 

wytwarzania i rozdziału ciepła, gazu. 

2.5.11 Uzgodnienia 

2.5.12 Uprawnienia projektantów 

2.5.13 inne 

 

UWAGA:  

1. Przed przystąpieniem Wykonawca powinien zorganizować cykl spotkań z co najmniej trzema 

dostawcami kluczowych elementów układu kogeneracji tzn. z dostawcami silników gazowych o 

mocach 1 MW w cieple i 2MW w cieple, prądnic, transformatorów, buforów ciepła, aparatury 

rozdzielczo sterującej. 

2. Uzgodnić koncepcje rozwiązań produkcji i wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej. 

3. Przystąpić do fazy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. 

4. Poszczególne etapy w procesie tworzenia projektów wymagają uzgodnień przez Zamawiającego. 
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5. Projekt budowlany wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzony projekt budowlany 

będzie podstawą do rozpoczęcia ubiegania się o pozwolenie na budowę.  

6. Zatwierdzony Projekt wykonawczy stanowi podstawę do rozliczeń. 

 

Dokumentacja projektowa opracowana i przekazana Zamawiającemu dla branż wchodzących w zakres 

zamówienia musi być dostarczona w min. 5 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (na 

płycie CD i na pamięci przenośnej) w następujących formatach: 

1. pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, 

2. obliczenia techniczne z rozszerzeniem: .xls, 

3. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg, 

4. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: .ath, kst, 

5. schematy elektryczne, AKPiA: *.elk, see elektrical, 

6. wersja nieedytowalna z rozszerzeniem: .pdf. 

 

*- Wykonawca może opracować powyższe dokumenty w innych formatach pod warunkiem, że 

dostarczy Zamawiającemu odpowiednie programy do ich przeglądania. 


