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I. Cześć opisowa. 

1 . Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa układu dwóch baterii ogniw fotowoltaicznych 

montowanych na dachach dwóch budynków należących do Parku Naukowo 

Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. Budynki zlokalizowane są pod 

następującymi adresami: 

1) Gliwice ul. Konarskiego 18C 

2) Gliwice ul. Wincentego Pola 27 

Oba budynki zlokalizowane są w odległości około 60 m od siebie. 

 Dodatkowo w ramach zakresu prac przewidziana jest zabudowa dwóch pomp ciepła 

na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

W ramach prowadzonych prac należy również uwzględnić niezbędne prace 

budowlane i elektryczne.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej budowy farmy 

fotowoltaicznej  wraz z zabudowa pomp ciepła we wszystkich niezbędnych branżach 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz uzyskaniem podkładów 

mapowych do prac projektowych 

- uzyskanie wymaganych  przepisami uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na 

budowę, o ile obowiązujący stan prawny na czas wykonywania robót będzie tego 

wymagał 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , kosztorysu 

inwestorskiego 

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną 

dokumentację, 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie niezbędne w świetle 

obowiązujących przepisów prawa oraz przekazanie zamawiającemu gotowego do 

użytkowania obiektu budowlanego (urządzenia). 

-   opracowanie dokumentacji powykonawczej.   

 Podstawa opracowania programu:  

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

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z poźn. zmianami) 

-  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

-  Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym. 

1.1  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie farmy fotowoltaicznej składającej się z 

dwóch baterii ogniw fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach dwóch budynków 

należących do Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp z o.o. oraz 

montażu dodatkowego źródła ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

wykorzystującego pracę powietrznych pomp ciepła, wraz z pracami budowlanymi i 

elektrycznymi towarzyszącymi. 

Zamawiający wymaga: 

a)   wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

projektu zagospodarowania placu budowy, planu BIOZ wynikającego z charakteru 

prac na istniejącym, użytkowanym obiekcie, 

b)   wykonanie robót instalacyjno-budowlanych, 

c)   wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• Zabudowę pomp ciepła. 

• Wykonanie zasilania elektrycznego pomp ciepła 

• Wykonanie podkonstrukcji dla instalacji  

• Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku  

• Wykonanie okablowania wraz z wpięciem do instalacji elektrycznej  

• Montaż inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji  

• Podłączenie do systemu zarządzania energią 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Obiekty Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp z o.o. znajdują 

się w województwie Śląskim w powiecie Gliwickim w Gliwicach przy ul. Konarskiego 

18C oraz Wincentego Pola 27. Budynki znajdują się na działkach  

o numerach 32/1; 30/1 (Wincentego Pola 27) oraz 43/1 (Konarskiego 27) .  

Działki 43/1 oraz 32/1 i 30/1 są oddzielone od siebie działką 34/1 (właścicielem jest 

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp z o.o.) oraz działką 710/5 

będącą droga publiczną. Budynki oddalone są od siebie o około 60 m. 

Tereny obu budynków są już zagospodarowane. Zlokalizowane sa na nich 

przedmiotowe budynki wraz z parkingami, dojściami i dojazdami oraz uzbrojeniem 

terenu, a także tereny zielone z zielenią niską i wysoką. 

Na terenie działek znajdują się następujące elementy podziemnego uzbrojenia terenu:   

• sieć energetyczna niskiego napięcia,   

• sieć wodociągowa, 

• sieć ciepłownicza, 

• sieć telekomunikacyjna 

• kanalizacja deszczowa 

• kanalizacja sanitarna 

W części rysunkowej zamieszczono kopię mapy do celów projektowych, na której  

to zaznaczone zostały elementy uzbrojenia terenu oraz  przedmiotowe budynki. Nie 

wyklucza się występowania niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia terenu.  

Roboty będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie. 

Zamawiający posiada dokumentację archiwalną przedmiotowych budynków, którą 

należy zaktualizować a w razie konieczności uzupełnić o brakujące elementy 

(niezbędne do realizacji zadania), podczas wykonywania dokumentacji projektowej. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

Obiekty na których planuje się zabudowę baterii ogniw fotowoltaicznych oraz 

zabudowę pomp ciepła pełnią funkcję biurową oraz laboratoriów komputerowych.  

W obu budynkach zabudowa ogniw fotowoltaicznych przewidziana jest na płaskich 

dachach. W obu przypadkach dachy kryte są membranami dachowymi z tworzyw 

sztucznych. Montaż podkonstrukcji pod ogniwa fotowoltaiczne należy wykonać w 

sposób nie powodujący perforacji pokrycia dachowego. Zaleca się zgrzanie bądź 

klejenie podstaw podkonstrukcji do membrany dachowej. Dobór podparcia należy 
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poprzedzić stosownymi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. W celu 

zmniejszenia sił ssących od wiatru należy podkonstrukcję obudować blachą.  

Projektowane będą dwa układy o następujących parametrach: 

1) Budynek na ul. Konarskiego 18c: 

• Całkowita powierzchnia dachu wynosi około 2285 m2. 

• Zużycie energii przed modernizacją [kWh]: 419387 

• Optymalna liczba modułów fotowoltaicznych n: 150 

• Moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego Pn: 260 Wp i/lub 300 Wp 

• Sposób montażu: Konstrukcja balastowa leżąca aluminiowa, bez konieczności 

perforacji dachu, moduły w układzie poziomym, w rzędach prostopadłych do osi 

budynku, pod kątem 15°, orientacja 30°E. 

• Zakładana moc instalacji około 40 kW 

• Wysokość budynku około 11 m 

• Konstrukcja dachu: dach o konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową 

wysokoprofilowaną TR84/273, ocieplony wełną mineralną i kryty membraną z 

tworzywa sztucznego 

2) Budynek na ul. Wincentego Pola 27: 

• Całkowita powierzchnia dachu wynosi około 394 m2. 

• Zużycie energii przed modernizacją [kWh] : 87078 

• Optymalna liczba modułów fotowoltaicznych n: 73 

• Moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego Pn: 260 Wp i/lub 300 Wp 

• Sposób montażu: Konstrukcja balastowa leżąca aluminiowa, bez konieczności 

perforacji dachu, moduły w układzie poziomym, w rzędach prostopadłych do osi 

budynku, pod kątem 15°, orientacja 30°W 

• Zakładana moc instalacji około 20 kW 

• Wysokość budynku około 13 m 

• Konstrukcja dachu: stropodach pełen na stropie gęsto żebrowym 

strunobetonowym z izolacją z wełny mineralnej, kryty membraną z tworzywa 

sztucznego  

 

Odległość miedzy rzędami modułów fotowoltaicznych w obu przypadkach należy 

dobrać tak, aby nie powodowały one wzajemnego zacienienia oraz tak, aby umożliwić 

poruszanie się na dachu osób upoważnionych. Rozmieszczenie modułów należy 

dobrać tak, aby uwzględnić zacienienia spowodowane przez pozostałe urządzenia 
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znajdujące się na dachach. Bezpośrednie połączenie z Inwerterem PV pozwala 

wykorzystać energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną. 

Poszczególne urządzenia wchodzące w skład instalacji należy zlokalizować poza 

pomieszczeniami przeznaczonymi do stałego przebywania ludzi. Praca instalacji nie 

może powodować emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń. 

Projektowane instalacje zostaną przyłączone do sieci bez układu lokalnego 

magazynowania energii- przez falownik fotowoltaiczny, podłączony do rozdzielni 

głównej danego obiektu gdzie należy zabudować układ uniemożliwiający przesył 

energii do sieci elektroenergetycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia elektryczna 

zużywana będzie na użytek własny budynku. 

 

Wyprodukowana energia przez moduły fotowoltaiczne będzie zużywana 

całkowicie na własne potrzeby obu budynków. 

 

Jeśli chodzi o podgrzewanie wody to w głównym budynku (ul. Konarskiego 18c) ciepłą 

wodę Wnioskodawca pozyskuje poprzez węzeł wymiennikowy zasilany z sieci 

ciepłowniczej z PEC. Układ przygotowania c.w.u. posiada zasobnik 500l. Z kolei w 

budynku (Wincentego Pola 27) ciepłą wodę Wnioskodawca pozyskuje z 

podgrzewaczy elektrycznych (posiada trzy podgrzewacze, po jednym na każdym 

piętrze). 

W ramach zadania przewiduje się zabudowę powietrznych pomp ciepła na cele 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

1. Dla budynku przy ulicy Konarskiego 18C będzie to pompa ciepła składająca się z 

dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Będzie to pompa ciepła typu split (scroll 

inwerter z wtryskiem pary) o mocy 24,3kW (A7/W55) pracująca jako główne źródło 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. 

2. Dla budynku przy ulicy Wincentego Pola 27 ciepła woda użytkowa zostanie 

zapewniona poprzez pompę ciepła w wersji z zintegrowanym zasobnikiem, tzw. 

termodynamiczny podgrzewacz wody, w wersji monoblok czyli jednej jednostki 

znajdującej się wewnątrz budynku. Będzie to pompa ciepła o mocy 2,9kW pracująca 

jako główne źródło przygotowania cwu. Wraz z zabudowaną pompą należy wykonać 

roboty instalacyjne i budowlane związane z rozprowadzeniem i podłączeniem ciepłej 

wody użytkowej do odbiorników. 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Montaż instalacji piorunochronnej 

Budynek jest wyposażony w instalację piorunochronną. Ze względu na montaż 

instalacji fotowoltaicznej zakłada się jej przebudowę. Istniejące zwody poziome na 

dachu należy przebudować i dostosować do rozłożenia paneli fotowoltaicznych na 

dachu budynku. Należy sprawdzić wartość rezystancji istniejącego uziemienia i w 

przypadku, gdy będzie ona wynosiła RU< 10Ω i stan techniczny istniejącego 

uziemienia będzie zadowalający należy wykorzystać uziemienie do podłączenia 

projektowanej instalacji piorunochronnej. W przeciwnym wypadku należy wykonać 

nowy uziom. Instalacje należy wykonać zgodnie z wymaganiami wieloczęściowej 

normy PN EN 62305. W przypadku, gdy uziom nie będzie spełniał warunków 

wymienionych w normie lub będzie w złym stanie technicznym, należy wykonać nowy 

uziom. Jako zwody poziome i przewody odprowadzające wykorzystać drut 

ocynkowany Fe Zn.  

Podczas prac związanych z budową instalacji odgromowej mogą wystąpić zagrożenia 

wynikające ze specyfiki prowadzonych robót. Największym zagrożeniem przy tego 

typu pracach jest porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym, oraz 

upadek z wysokości. Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić w momencie 

przygotowania miejsca pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych – pomiary 

i podłączenie instalacji do sieci zasilającej. Przy montażu przewodów odgromowych 

istnieje możliwość upadku z wysokości pow. 10m. Instalację piorunochronną wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz niniejszym opracowaniem. 

W przypadku pozostawienia istniejącego uziemienia i zwodów pionowych Wykonawca 

winien ocenić ich stan techniczny i wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Po 

wykonaniu instalacji wykonać pomiary instalacji odgromowej, rezystancji uziemienia i 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej w formie protokołu. Instalacja na ścianach 

winna biegnąć w taki sposób, aby uniemożliwić jej uszkodzenie przez osoby postronne 

(pod tynkiem / pod ociepleniem -w sztywnych rurkach z PCV). 
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Montaż instalacji fotowoltaicznej  

Rodzaj ogniw fotowoltaicznych 

Lp

. 

Opis wymagań  Parametry wymagane  

1.  Typ modułu  Polikrystaliczny lub monokrystaliczny  

2.  Moc instalacji  40 + 20 kW  

3.  Moc modułu  260 W i 300 W  

4.  Ilość paneli  150 + 73 

5.  Rama modułu  Aluminium anodowe  

6.  Gwarancja mocy producenta  1 rok: min. 97% mocy znamionowej 10 lat: 

min. 91,8% mocy znamionowej 25 lat: min. 

80% mocy znamionowej  

7.  Okres gwarancji  Min. 5 lat  

Moduły powinny posiadać znak CE. Każdy panel fotowoltaiczny wyposażyć w złączki 

strony DC o stopniu ochrony, co najmniej IP65. Złączka musi być przystosowana do 

szybkiego rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych. Przy każdym z modułów 

fotowoltaicznych należy zabudować optymizer mocy współpracujący z inwerterem. 

Parametry techniczne złącz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:  

 

• Maksymalny prąd systemu PV 30 A;  

• Maksymalne napięcie systemu PV 1000 V;  

• Termiczne warunki pracy pomiędzy -400C +900C;  

• Stopień ochrony IP 65.  

 

 

Minimalne parametry inwerterów: 

Lp.  Opis wymagań  Parametry wymagane  

1.  Sprawność euro-eta:  Min. 97,6% dla zastosowanych 

falowników trójfazowych  

2.  Zakres temperatury pracy  -400C do +600C  

3.  Klasa ochronności (wg IEC 62103)  I  

4.  Kategoria przepięciowa  

(wg IEC 60664-1)  

III  

5.  Zabezpieczenia  - Monitoring sieci, 

- Ochrona przed tworzeniem wysp, 
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- Konfigurowany współczynnik mocy 

- Detekcja zwarć doziemnych, 

- Zabezpieczenie przed odwrotną 

polaryzacją  

6. Stopień ochrony IP65 – praca na wolnym powietrzu 

lub w budynkach 

7.  Gwarancja  Min. 5 lat  

Falowniki solarne powinny posiadać znak CE oraz mieć możliwość podłączenia do 

sieci internetowej.  

 

Zakres prowadzonych prac  

Prace instalacyjne:  

• Wykonanie podkonstrukcji dla instalacji  

• Montaż podkonstrukcji do pokrycia dachowego 

• Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku  

• Wykonanie okablowania wraz z wpięciem do instalacji elektrycznej  

• Montaż inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji  

• Podłączenie do systemu zarządzania energią.  

 

Całość wyprodukowanej energii zostanie oddana na potrzeby budynku. Nie planuje się 

sprzedaży energii do sieci. Wykonawca obowiązany jest zaprojektować i zamontować 

urządzenia gwarantujące blokowanie oddania nadmiaru wyprodukowanej energii do 

sieci. Wykonawca musi uzgodnić wpięcie instalacji w zakładzie energetycznym. 

Protokół uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Szczegółową 

lokalizację instalacji winien ustalić Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem. 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu przed złożeniem oferty.  

Zamocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji budynku należy wykonać tak, 

aby ewentualne przemieszczenia i odkształcenia elementów nie powodowały 

dodatkowych obciążeń dla konstrukcji aluminiowej. Montaż elementów aluminiowych 

powinien zapewniać ich pionowe położenie. Poziome płaszczyzny zabudowy powinny 

być precyzyjnie zdefiniowane i oznaczone. Podkonstrukcję należy przymocować do 

membrany dachowej za pomocą klejenia lub zgrzewania elementów posadowienia. 

Dodatkowo ze względów na zmniejszenie sił ssania wiatru oddziaływującego na 

konstrukcje należy całość podkonstrukcji obudować blachą trapezową lub płaską (w 

zależności od rodzaju podkonstrukcji).  
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Wszystkie niezbędne do montażu elementy zamocowań powinny być wkalkulowane w 

cenę elementu.  

Elementy złączne – jak śruby lub bolce – muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.  

Inne stalowe elementy połączeniowe muszą być ocynkowane. Elementy dodatkowe 

niezbędne do wykonania połączeń z budynkiem powinny być wkalkulowane w cenę 

elementu.  

Połączenia z budynkiem muszą spełniać odpowiednie wymogi fizyki budowli. Oznacza 

to, że należy zapewnić izolację termiczną, akustyczną przed wilgocią oraz uwzględnić 

odkształcenia szczelin.  

Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno być wykonane tak, aby warstwa 

lakieru proszkowego lub rozcieńczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosiła 

min 50 μm. Zakład lakierniczy wykonujący powlekanie musi posiadać certyfikaty 

poświadczające wymaganą przez zleceniodawcę jakość powłok lakierniczych. 

Anodowanie profili lub blach aluminiowych musi być wykonane zgodnie z DIN 17611.  

Wszystkie materiały użyte do budowy paneli fotowoltaicznych powinny posiadać 

aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności i atest higieniczny.  

Profile winny zostać wyprodukowane z surowca zgodnego z poniższymi normami 

europejskimi:  

• Norma PN-EN 573-3-Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje 

wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny  

• Norma PN-EN 755-1:2009-Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 

kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy  

• Norma PN-EN 755-2:2008 -Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 

kształtowniki wyciskane. Część 2: Własności mechaniczne  

• Norma PN-EN 755-9:2008 -Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 

kształtowniki wyciskane. Część 9: Tolerancje wymiarów i kształtu 

kształtowników  

• Norma PN-EN 12020-2:2017 -Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki 

wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: 

Tolerancje wymiarów i kształtu 

• Norma PN-EN 22768-1:1999 -Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów 

liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji  

• Norma PN-EN 22768-2:1999 -Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne 

elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji  
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• Norma EN 14024:2004 -Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną. 

Właściwości mechaniczne. Wymagania, sprawdzenie i badania dla oceny 

 

Wymagania gwarancyjne dla instalacji PV 

• 25 lat na sprawność modułów (min 80% sprawności początkowej w 25 roku 

eksploatacji) 

• 5 lat gwarancji na inwertery sieciowe 

• 3 lata gwarancji na prace montażowe 

 

Montaż pompy ciepła w budynku przy ul. Konarskiego 18C 

Ciepła woda użytkowa w chwili obecnej przygotowywana jest w węźle cieplnym  z 

zasobnikiem o pojemności 500l. Planuje się zamontowanie  powietrznej pompy ciepła 

składającej się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Będzie to pompa ciepła 

typu split (scroll inwerter z wtryskiem pary) o mocy 24,3kW (A7/W55) pracująca jako 

główne źródło przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku.  

Jednostkę zwewnętrzną należy zamontować na ścianie budynku (dopuszcza się 

również lokalizację na gruncie), natomiast jednostkę wewnętrzną należy zamontować 

w pomieszczeniu węzła cieplnego. Pompę należy wyposażyć w grzałkę elektryczną, a 

także należy wykonać podłączenie elektryczne trójfazowe o mocy 9 kW. 

Dopuszczalne maksymalne ciśnienie akustyczne generowane przez pompę w 

odległości 1 m nie powinno przekraczać 55 dB(A). Współczynnik COP dla parametru 

A7/W55 nie powinien być mniejszy niż 4,1. Czynnik chłodniczy R410A.  

Instalację przewodów freonowych należy zaprojektować i wykonać z rur miedzianych 

dla zastosowań z czynnikami chłodniczymi zgodnie z  normą PN-EN 12735: 2004 

(część 1 i 2), przy czym dopuszcza się zastosowanie rur miedzianych z izolacją 

producenta w zwojach. Przewody freonowe należy łączyć poprzez lutowanie twarde 

lutem zgodnym z PN-EN 1044 w osłonie z gazem obojętnym celem uniknięcia 

wytworzenia się zgorzelin na wewnętrznych częściach łączenia rur miedzianych. 

Agregat zewnętrzny powinien posiadać armaturę odcinającą urządzenie. 

Przewody instalacji freonowej oraz instalacji elektrycznej prowadzone w gruncie 

prowadzić w rurach osłonowych, kanalizacyjnych litych PVC-U z wydłużonym 

kielichem i uszczelką, łączonych na wcisk, klasy SN8, SDR34 o średnicy min 

Ø160mm. Ze względu na brak wymagań dotyczących przemarzania gruntu rury 

prowadzić na głębokości około 80cm. Rury osłonowe układać na 20 cm warstwie 

dobrze zagęszczonej podsypki i obsypki piaskowej. Zagęszczenie obsypki w wykopie 
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będzie uzależnione od przeznaczenia terenu nad kanałem. Dla przewodów 

umieszczonych pod drogami zagęszczenie powinno wynieść nie mniej niż 98% 

zmodyfikowanej wartości modułu PROCTORA. W przypadku wykopów w terenie 

zielonym nie mniej niż 85% zmodyfikowanej wartości modułu PROCTORA. 

Wymagana gwarancja na urządzenie 36 miesięcy, a na  instalację 10 lat. 

 

Montaż pompy ciepła w budynku przy ul. Wincentego Pola 27  

Dla budynku przy ulicy Wincentego Pola 27 ciepła woda użytkowa zostanie 

zapewniona poprzez pompę ciepła w wersji z zintegrowanym zasobnikiem, tzw. 

termodynamiczny podgrzewacz wody, w wersji monoblok czyli jednej jednostki 

znajdującej się wewnątrz budynku. Będzie to pompa ciepła o mocy 2,9kW pracującą 

jako główne źródło przygotowania cwu. Wraz z zabudowaną pompą należy wykonać 

roboty instalacyjne i budowlane związane z rozprowadzeniem i podłączeniem ciepłej 

wody użytkowej do odbiorników, w tym też należy przewidzieć demontaż istniejących 

przepływowych podgrzewaczy wody.  

Należy przewidzieć wykonanie cyrkulacji c.w.u pomiędzy pompą ciepła a odbiornikami 

ciepłej wody.  

Pompę należy wyposażyć w grzałkę elektryczną i automatyczny system zapobiegania 

Legionelli, a także należy wykonać podłączenie elektryczne jednofazowe o mocy 0,7 

kW. Dopuszczalne maksymalne ciśnienie akustyczne generowane przez pompę nie 

powinno przekraczać 62 dB(A). Współczynnik COP dla parametru A7/W55 nie 

powinien być mniejszy niż 3,3. Czynnik chłodniczy R134A. Pompa powinna być 

wyposażona w zasobnik o pojemności nie mniejszej niż 260 l. 

Instalację do rozprowadzenia ciepłej wody wykonać z rur typu PE-x/al/PE w izolacji z 

pianki PIR/PUR. Przewody prowadzić nad sufitami podwieszanymi, a w obrębie 

łazienek w bruzdach ściennych. Należy odtworzyć okładzinę ścienną z płytek w 

obrębie łazienek. 

Wymagana gwarancja na urządzenie 36 miesięcy, a na  instalację 10 lat 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Warunki wykonania i odbioru robót. 

Całość zadania realizowana będzie w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. 
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Wykonawca winien zapoznać się wnikliwie z opracowaniem programu funkcjonalno-

użytkowego oraz przeprowadzić wizję lokalną celem wykonania kalkulacji cen do 

oferty. 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w całości z materiałów  Wykonawcy.  

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu 

niezbędnego do wykonania robót. Obiekt ma zapewniony dojazd drogowy od strony 

ulicy Wincentego Pola i Konarskiego. Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru 

wody i energii elektrycznej oraz miejsce podłączenia do kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  i za 

wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robot , 

• zabezpieczenia osób trzecich , 

• ochrony środowiska,  

• warunków BHP,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem,  

robót budowlanych, 

• zabezpieczeniem terenu robót, 

• zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od  

następstw prowadzonych robót . 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wykonawca zapewni, że składowane w czasie prac materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniami w sposób właściwy, zg. m. 

in. z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. Składowane materiały  

i urządzenia nie powinny zakłócać komunikacji wewnętrznej w budynku lub/i narażać 

na wypadek pracowników i personel. Wielkogabarytowe urządzenia będą składowane 

tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany 

technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Elektronarzędzia będące własnością Wykonawcy mają być utrzymane w dobrym 

stanie technicznym, dopuszczone do eksploatacji wymaganymi przepisami. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną negatywnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót . W celu zapewnienia 

współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Kontroli będą podlegały w szczególności : 

• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym, oraz warunkami umowy,  

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w projekcie,  

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,  

• jakość i dokładność wykonania prac,  

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

• prawidłowość połączeń funkcjonalnych,  

• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania  

z dokumentacja projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązany jest, przed 

złożeniem projektu architektoniczno-budowlanego do pozwolenia na budowę, 

do przedstawienia opracowania Zamawiającemu oraz uzyskania 

protokolarnego zatwierdzenia przedstawionego opracowania.  

• odbiory robót zanikających  i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania 

robót).  

• odbiór końcowy 

• odbiór dokumentacji powykonawczej   

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi  i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót 

wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów 

komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy . 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji  

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, 
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szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp., również koszty związane 

z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do wykonawcy. 

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, 

które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie . Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane 

w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 

Zamawiający wymaga aby w okresie rękojmi i gwarancji  wykonawca zapewnił 

usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 2 dni od chwili ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie zamawiającego osób personelu 

w zakresie eksploatacji obiektu oraz zamontowanego sprzętu. Z odbytego szkolenia 

należy sporządzić stosowny protokół. 

Założenia do projektowania: 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 

w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 

technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania 

pozwolenia na budowę a po zakończeniu robót uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zg. z zakresem opracowania. 

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję 

projektową planowanego zadania. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w dokumentacji projektowej. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o pozwolenie na budowę niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych  

w projekcie budowlanym. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi również: 

• uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych – jeżeli 

będzie niezbędna,   

• opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania 

robót,  

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
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przed ich skierowaniem do realizacji,  w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno użytkowego i umowy. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

• harmonogramu realizacji inwestycji 

• harmonogramu płatności 

• projektu zagospodarowania placu budowy  

• projektu organizacji  robót 

• informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych . 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji). 

Dokumentacja projektowa sporządzona będzie w języku polskim, z zachowaniem 

wymogów: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz.1623, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.462), 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 

czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2 lipca 2013 r. wraz z późn. zm.).   

Przez obowiązujące przepisy rozumie się obowiązujące na dzień złożenia 

dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę.  

Przez obowiązujące aprobaty rozumie się obowiązujące na dzień uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Dokumentacje, o których mowa powyżej należy sporządzić w ilości 6 egzemplarzy                

w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej dla każdego tematu. Format 

dokumentacji  w wersji .pdf, . dwg, .doc, na płycie CD lub DVD. Dokumentacja musi 

być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu 

któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji 
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uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację 

na własny koszt. 

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                    

i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Zamawiający oświadcza, że wszelkie prace generujące hałas (np.: przewierty, 

przebicia przez przegrody, demontaże z użyciem elektronarzędzi itp.) będą mogły być 

wykonane poza godzinami pracy oddziału, tj.: w godzinach 16:00-6:00. Dodatkowo 

Zamawiający oświadcza, że wykonywane w godzinach nocnych prace nie powinny 

zakłócić ciszy nocnej budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie. 

2.3. Wymagania dotyczące ochrony ppoż 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

robót. Z uwagi na powyższe zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich 

uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego oraz będzie 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia. 

2.4. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, 

których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy. 

Płatność następni po podpisaniu protokołu końcowego. 

II. Cześć  informacyjna   

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

Planowane prace są zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowanie 

Przestrzennego. 

2 Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Dokument oświadczenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed złożeniem 

projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, jeżeli takowe będzie wymagane 

prawem. 

Zamawiający posiada inwentaryzację budynku, którą udostępni na potrzeby niniejszej 

umowy. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie inwentaryzacji budynku na potrzeby 

niniejszej umowy. 

Zamówienie obejmuje kompletne wykonanie dwóch baterii ogniw fotowoltaicznych 

oraz dodatkowego źródła ciepła do przygotowania cwu. opartego na działaniu 

powietrznych, pomp ciepła wraz z robotami towarzyszącymi. 

3. Przepisy prawne i normy związane.   

Ustawy:    

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).    

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz.177).    
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-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881).    

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z pózn. zm.).   

Rozporządzenia:   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).    

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).    

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 

r. - w sprawie Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650).    

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

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401).    

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

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).    

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

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041).    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne 

dokumenty i instrukcje.  

Inne: 

-  Aktualne Polskie Norm  

-  Zasad wiedzy technicznej i sztuki  budowlanej. 
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4. Dokumentacja fotograficzna. 

 

Fot. 1 Dach budynku przy ul. Konarskiego 18C. 

 

  Fot. 2 Dach budynku przy ul. Wincentego Pola 27 
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  Fot. 3 Stacja wymienników ciepła w budynku przy ul. Konarskiego 18c. 
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III. Cześć  rysunkowa 
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Mapa w skali 1:500 o treści S+U+E

GE.6640.2224.2017
Województwo: śląskie
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Jednostka ewidencyjna:  Gliwice 246601_1

Obręb ewidencyjny: 0043, Politechnika

Działka nr 30/1, 31

Gliwice, ul. Wincentego Pola 27

Układy współrzędnych: PUWP 2000 strefa  6 (18°), układ odn.:Kronsztadt 86
Sekcje mapy: 6.130.27.11.1.2, 6.130.27.06.3.4, 6.130.27.06.4.3

Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach 

projektowanej inwestycji: NIE BADANO

Przebieg granic działek ewidencyjnych wniesiono na podstawie bazy danych EGiB (do celów 
prawnych granice wymagają ustalenia w odpowiednim trybie).
Zakres opracowania:

Wykonał: Tomasz Ciążyński (nr upr. zaw. 21275)
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