
 
 

 

 

 

 

         Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

          Na podstawie przeprowadzonych prezentacji i zebrań organizowanych przez Gminę 

Rybno została wyłoniona grupa docelowa odbiorców końcowych (mieszkańców).  

Przed złożeniem wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

Zamawiający wykonał do każdej lokalizacji wizję lokalną w celu weryfikacji możliwości 

technicznych montażu urządzeń grzewczych. Na podstawie zebranych danych i konsultacji     z 

właścicielami poszczególnych nieruchomości zostało dobrane nowe urządzenie grzewcze. 

Zebrane dane pozwoliły na przygotowanie koncepcji projektów oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej budynków. W przypadku rezygnacji mieszkańca z montażu instalacji lub 

wymiany źródła ciepła, do zadań Wykonawcy należy odpowiednie dobranie mocy do potrzeb 

nowego budynku wskazanego przez Gminę Rybno (nowa lokalizacja). 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych wymiany urządzeń grzewczych      w 

41 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rybno, tj.:  

- kotły węglowe na kotły na pellet – 17 szt. 

- kotły węglowe na piece gazowe kondensacyjne – 24 szt. (w tym 24 szt. z zewnętrznym 

zbiornikiem paliwa) 

Przedmiotem niniejszego postępowanie jest także wykonanie dokumentacji projektowej na 

wymianę urządzeń grzewczych w 2 budynkach użyteczności publicznej (kompleks szkolny), 

tj.:  

- kotły olejowe na kotły na pellet – 1 szt. 

- kotły olejowe na kotły olejowe kondensacyjne – 1 szt. 

Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowych: 

-  instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid – 12 systemów w budynkach jednorodzinnych, 

- instalacji kolektorów słonecznych – 7 instalacji w budynkach jednorodzinnych. 

 

1. Wytyczne dla potrzeb zaprojektowania wymiany urządzeń na instalacje spalania 

biomasy (kotły na pellet). 

Projektowane kotły na pellet muszą korespondować z zaproponowanymi mocami urządzeń       i 

parametrami zaprezentowanymi w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik            do 

złożonego wniosku o dofinansowanie. 

Kocioł na pellet powinien znajdować się w tym samym miejscu, co zastępowane źródło ciepła. 

Powinien być zintegrowany z aktualnym systemem hydraulicznym i zasobnikiem wody. Kocioł 

na pellet musi być wyposażony w modulowany palnik oraz podajnik automatyczny co zwiększa 

jego efektywność energetyczną. Brak rusztu awaryjnego ani możliwości jego montażu. W 

miarę potrzeb należy dostosować również kanał kominowy do nowego urządzenia. 

Projekt instalacji spalania biomasy powinien zawierać: 

- kocioł c.o. opalany biomasą – pellet z automatycznym podajnikiem i zbiornikiem zasypowym 

(zintegrowanym), 

- elektroniczny zespół pompowy wraz ze sterowaniem: c.o., cwu i zaworem czterodrogowym 

z siłownikiem, 



 
- układ pomiarowy wyliczający dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez instalację, 

sterownik musi posiadać wbudowany moduł do automatycznego przedstawienia danych na 

wyświetlaczu np. Dziennego oraz sumarycznego uzysku energii cieplnej w układzie dzień, 

tydzień, miesiąc, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej funkcji w sterowniku 

powinien być zamontowany na zasilaniu układu c.o. i cwu ciepłomierz kompaktowy z 

przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie obrazujące wytworzoną przez kocioł energię 

cieplną wraz z archiwizacją danych, 

- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli jest wymagana) 

niezbędny do podłączenia nowego pieca do istniejącej instalacji c.o. oraz do istniejącego 

zasobnika cwu, 

- niezbędne elementy do przystosowania/modernizacji przewodu kominowego – jeśli jest 

wymagane, 

- dla instalacji większej mocy przewidzianych do montażu w budynkach publicznych                      

(kompleks szkolny) projekt powinien obejmować w kotłach system automatycznego 

odpopielania, 

- kotły na pellet muszą spełniać normę klasy 5 PN EN 303-5:2012 

 

2. Wytyczne dla potrzeb zaprojektowania wymiany urządzeń na gazowe kotły 

kondensacyjne. 

Planuje się zaprojektowanie instalacji niskoemisyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą 

spalania – kondensacyjnych zasilanych gazem ciekłym (nie istnieje infrastruktura – zostanie 

zaprojektowany zewnętrzny zasobnik paliwa gazowego). Piec gazowy ma pełnić rolę głównego 

źródła dla c.o. i cwu. 

Zbiornik paliwa gazowego należy zaprojektować na zewnątrz w miejscu uzgodnionym z 

właścicielem nieruchomości, zgodnie z warunkami technicznymi oraz miejscowym planem 

zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy). Zbiornik paliwa powinien być naziemny. 

Projekt instalacji gazowej powinien zawierać: 

-kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zintegrowanym lub zewnętrznym zasobnikiem 

wody na cwu (pojemność 100-200 l), 

- elektroniczny zespół pompowy wraz ze sterowaniem: c.o. cwu i zaworem czterodrogowym z 

siłownikiem, 

- układ pomiarowy wyliczający dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez instalację, 

sterownik musi posiadać wbudowany moduł do automatycznego przedstawienia danych na 

wyświetlaczu np. Dziennego oraz sumarycznego uzysku energii cieplnej w układzie dzień, 

tydzień, miesiąc, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej funkcji w sterowniku 

powinien być zamontowany na zasilaniu układu c.o. i cwu ciepłomierz kompaktowy z 

przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie obrazujące wytworzoną przez kocił energię 

cieplną wraz z archiwizacją danych, 

- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli jest wymagana) 

niezbędny do podłączenia nowego pieca do istniejącej instalacji c.o. oraz do istniejącego 

zasobnika cwu, 

- zewnętrzny zasobnik na paliwo gazowe ciekłe o pojemności do 7 m³ zamontowany na płycie 

fundamentowej, przyłącze gazowe podziemne do budynku, zgodnie warunkami technicznymi, 

- niezbędne elementy do przystosowania/modernizacji przewodu kominowego – jeśli jest 

wymagane. 

-  kotły gazowe muszą spełniać normę klasy 5 PN EN 303-5:2012 

 

 

3. Wytyczne dla potrzeb zaprojektowania wymiany urządzeń na olejowe kotły 

kondensacyjne. 



 
Należy zaprojektować kocioł olejowy w budynku publicznym. Kocioł dwufunkcyjny będzie 

pełnił rolę głównego źródła ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Projekt instalacji olejowego kotła kondensacyjnego powinien zawierać: 

- kocioł olejowy kondensacyjny dwufunkcyjny z podłączonym zasobnikiem wody na cwu, 

Elektroniczny zespół pompowy wraz ze sterowaniem: c.o., cwu i zaworem czterodrogowym z 

siłownikiem, 

- układ pomiarowy wyliczający dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez instalację, 

sterownik musi posiadać wbudowany moduł do automatycznego przedstawienia danych na 

wyświetlaczu np. Dziennego oraz sumarycznego uzysku energii cieplnej w układzie dzień, 

tydzień, miesiąc, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej funkcji w sterowniku 

powinien być zamontowany na zasilaniu układu c.o. i cwu ciepłomierz kompaktowy z 

przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie obrazujące wytworzoną przez kocioł energię 

cieplną wraz z archiwizacją danych, 

- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli jest wymagana) 

niezbędny do podłączenia nowego pieca do istniejącej instalacji c.o. oraz do istniejącego 

zasobnika cwu, 

- projekt powinien zawierać przebudowę (wydzielenie) części kotłowni lub pomieszczenie 

obok na magazyn na zbiorniki olejowe z zachowaniem odpowiednich warunków 

przewidzianych normami, 

- niezbędne elementy do przystosowania/modernizacji przewodu kominowego – jeśli jest 

wymagane, 

- kotły olejowe muszą spełniać normę klasy 5 PN EN 303-5:2012. 

 

Wszelkie prace projektowe powinny być poprzedzone wizją lokalną każdej kotłowni, po 

wcześniejszym zaplanowaniu spotkania z właścicielem nieruchomości, celem 

dopasowania projektowanych urządzeń grzewczych do istniejącej kotłowni.  

 

 

4. Wytyczne dla potrzeb zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid. 

Projektowane instalacje fotowoltaiczne muszą korespondować z zaproponowanymi mocami 

urządzeń i parametrami określonymi we wniosku o dofinansowanie. 

Zastosowane moduły fotowoltaiczne muszą spełniać podstawowe normy techniczne, 

jakościowe i wytrzymałościowe. 

Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien zawierać: 

- określenie miejsca montażu instalacji, 

- określenie konstrukcji nośnych dopasowanych do typu dachu i jego poszycia, 

- moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne wykonane w nowoczesnych technikach 

gwarantujących wieloletnią trwałość i wydajność, 

- okablowanie solarne odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, 

- falowniki sieciowe jednofazowe o mocy od 1 do 3 kW, z pojedynczym trackerem MPPT lub 

trójfazowy o mocy od 4 do 40 kW z podwójnym trackerem MPPT – w zależności od danego 

systemu, 

- zewnętrzny lub wbudowany moduł komunikacyjny Wi-fi/Ethernet dla lokalnej i globalnej 

prezentacji danych statystycznych z działania systemu fotowoltaicznego- licznik 

wyprodukowanej energii w skali dnia, tygodnia, miesiąca, roku z historią do 6 lat, 

- zestaw zabezpieczeń elektrycznych strony stało- prądowej i zmienno-prądowej wraz z 

przyłączem do domowej sieci energetycznej, 

  

 

 



 
5. Wytyczne dla potrzeb zaprojektowania instalacji kolektorów słonecznych. 

Projektowane instalacje kolektorów słonecznych muszą korespondować z zaproponowanymi 

mocami urządzeń i parametrami określonymi we wniosku o dofinansowanie. 

Zastosowane moduły instalacji fotowoltaicznych muszą spełniać podstawowe normy 

techniczne, jakościowe i wytrzymałościowe. Instalacja kolektorów słonecznych będzie 

dostarczać energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach 

mieszkalnych 

Projekt instalacji fotowoltaicznych powinien zawierać: 

- określenie miejsca montażu instalacji, 

- określenie konstrukcji nośnych dopasowanych do typu dachu i jego poszycia, 

- próżniowe kolektory słoneczne instalowane w modułach, 

- izolowane przewody solarne i elementy przyłączeniowe, 

- grupa pompowa wraz z automatycznym sterowaniem, 

- grupa bezpieczeństwa, 

- zasobnik wody, dwuwężnicowy o wielkości dopasowanej do ilości modułów kolektorów 

słonecznych, 

 - zewnętrzny lub wbudowany moduł komunikacyjny Wi-fi/Ethernet dla lokalnej i globalnej 

prezentacji danych statystycznych z działania systemu kolektorów słonecznych, 

- armatura hydrauliczna do integracji systemu z aktualnym systemem przygotowania CWU     i 

CO.  

 

Przed rozpoczęciem prac projektowych należy dokonać wizji lokalnej budynku, dokonać 

niezbędnych obmiarów budynku, oszacować zużycie cwu oraz przeprowadzić analizę 

zużycia energii elektrycznej na podstawie informacji przekazanych od użytkownika 

budynku. Dane te pozwolą na dobór urządzeń składowych instalacji. 

 

 

6. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym  

w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  

i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 

ust. 3 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub 

nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy / lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. W przypadku braku 

możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien 

każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego, 

7. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym 

skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w procesie budowy, 

8. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej 

ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających  

z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów 

rzeczowych, 



 
9. Dokumentację   należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

budowę. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem 

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

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  ( Dz. U. 2019.1186 z późn. zm. 

) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy (Dz. U. 

2013.1129 t.j.) oraz  wszystkich pozostałych przepisów szczególnych i Norm Polskich 

mających zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania 

projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką 

rozwiązań technicznych. 

 

Gmina Rybno, po podpisaniu umowy na wykonanie prace projektowych przekaże 

Wykonawcy listę mieszkańców wraz z adresami nieruchomości, u których należy 

opracować dokumentację projektową na wymianę urządzeń grzewczych i instalacji 

fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych. 
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