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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano-montażowych polegających na 
przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w 
Puszczykowie ul. Kasprowicza 3. 
 
Niniejsze zamówienie obejmuje:  
a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z dochowaniem niezbędnej szczegółowości jak dla 
projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia (BIOZ),  
b) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz odstępstw od 
obowiązujących przepisów, jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, 
Sanepid, P.Poż. oraz inne wymagane przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów 
na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie 
wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia,  
c) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, 
d) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, 
e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni, 
f) przeprowadzenie odbiorów końcowych. 
 
 
1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 
 
1.2.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca sporządzi dokumentację budowlano-wykonawczą we wszystkich wymaganych branżach i 
na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wykona 
roboty budowlano-montażowe.  
Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany 
będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego.  
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Dla potrzeb zapewnienia współpracy 
z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, 
Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym 
z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 
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- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany, w ramach zamówienia, do wykonywania i utrzymywania w stanie 
nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: 
organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz 
ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową, itp.  
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.  
 
Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać 
zatwierdzona przez Zamawiającego.  
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w całym okresie realizacji robót.  
 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach przedmiotowego zamówienia, do pełnienia Nadzoru 
Autorskiego nad wykonywanym zamówieniem, w oparciu o wykonany projekt budowlano-
wykonawczy oraz zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.  
Ewentualne, konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 
Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna 
oraz przygotowanie map niezbędnych dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.  
 
1.2.2. Wymagania dotyczące projektu budowlano-wykonawczego  
 
Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową oraz 
niezbędne uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji projektowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym 
na etapie projektowania, dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: lokalizacja osprzętu oraz 
poszczególnych elementów dotyczących każdego zakresu branż instalacyjnych, rodzaj 
zastosowanych materiałów, rozwiązań, technologii, itp.), a po wykonaniu projektu budowlano-
wykonawczego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do 
akceptacji.  
W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca 
odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie 
niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie 
wad i usterek. 
Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do 
prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:  
a) wykonanie inwentaryzacji istniejących urządzeń, przyłączy i sieci w zakresie potrzebnym dla 
sporządzenia dokumentacji projektowej, 
b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i przedłożenie go Zamawiającemu do akceptacji.   
 
Projekt budowlano-wykonawczy powinien:  

a) przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry wymiarowe oraz 
techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. 
Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać informację 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 
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prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca 
powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  Dokumentacja 
projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać 
wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane, w zakresie prawidłowości procesu 
budowlanego.  

b)  być opracowany przez wykwalifikowanych projektantów, zgodnie z polskim prawem 
budowlanym i polskimi norami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii 
Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy 
przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy 
najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji 
awarii.  

c) zawierać oświadczenie Wykonawcy o jego kompletności, zgodności z obowiązującymi dla 
tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać wymagane uzgodnienia,  

d)  być skoordynowany międzybranżowo i wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć,  

e) określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej 
technologii, urządzeń w niezbędnym zakresie. 

 
1.2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej  
 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m. in.: 
-  projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami,  
- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami, 
- oryginał dziennika budowy,  
- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i 
wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,  
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 
Wykonawcę,  
- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,  
- Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy, 
instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, instrukcje obsługi i eksploatacji kotłowni, 
- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczyć protokoły badań odbiorowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
1.2.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych  
 
Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-
montażowych:  
1. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną 
przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane). 
2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-prawne 
potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez 
akredytowane laboratoria badawcze.  
3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 
warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w 
Programie Funkcjonalno- Użytkowym.  
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4. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlano-wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz odpowiednimi przepisami i 
Polskimi Normami.  
5. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, 
uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.  
6. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i branżowych, a 
Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów przygotowujących 
dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru Autorskiego.  
8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Kierownika 
Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i 
zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.  
9. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 
wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz, że osoby te 
posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób 
wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty.  
10. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed 
wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami 
Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.  
11. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i 
celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej działki Zamawiającego. 
Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych 
obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest 
do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie.  
12. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój 
koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich 
materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i 
śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

  
2. Opis realizacji robót budowlano-montażowych 
 
 W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlano-montażowe: 

− demontaż uszkodzonego kotła Ferrolli 350kW wraz z palnikiem i ścieżką gazową, 

− demontaż instalacji odprowadzenia spalin z uszkodzonego kotła Ferrolii, 

− montaż kaskady kotłów kondensacyjnych o mocy 3 x 150kW w miejscu zdemontowanego 
kotła; wymagana jest zastosowanie kotłów z pełną modulacja mocy grzewczej (parametry 
obliczeniowe mocy maksymalnej przy temp tz/tp = 80/60°C minimum 130kW dla 
pojedynczego kotła), połączonych systemowym rozdzielaczem pompowym do sprzęgła 
hydraulicznego; całość z fabryczna automatyką do sterowania pogodowego oraz 3 obiegów 
grzewczych z mieszaczami (obiegi zmieszania pompowego pozostają bez zmian); Uwaga: ze 
względu na bardzo wąskie wejście do pomieszczenia kotłowni należy zastosować urządzenia 
o maksymalnej szerokości 80 cm. 

− wymianę 3 szt. pomp obiegowych oraz 3 szt. siłowników zaworów trójdrogowych na 
rozdzielaczu c.o. w kotłowni na nowe. Dotyczy to następujących obiegów wodnych c.o.:                
Obieg A – budynek stołówki, Obieg B – budynek internatu, Obieg C – budynek szkoły. Należy 
zachować parametry techniczne istniejących siłowników i pomp obiegowych. 

− podłączenie istniejącego rozdzielacza pompowego oraz układu podgrzewu c.w.u. do nowej 
kaskady kotłów grzewczych z zachowaniem, jako rezerwowego źródła istniejący kocioł 
Ferrolli 350kW (kocioł aktualnie pracujący), 

− przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla podłączenia kaskady kotłów grzewczych, 
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− montaż układów odprowadzenia spalin dla kotłów z kaskady; kominy w wersji dla kotłów 
kondensacyjnych – możliwość wykorzystania istniejącego komina murowanego, do którego 
można wprowadzić projektowane kominy, 

− przebudowa (udrożnienie) istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej pomieszczenia kotłowni z dostosowaniem do nowego źródła ciepła, 

− malowanie pomieszczenia kotłowni, 

− wykonanie rozruchu technologicznego, niezbędnych prób i odbiorów łącznie z odbiorem 
urządzeń ciśnieniowych przez Urząd Dozoru technicznego. 

 
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 
1. Wymagane terminy wykonania robót objętych zamówieniem:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy maksymalnie w 21 tygodni od dnia 
podpisania umowy, tj.:  
1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy, 
2) projekt budowlano-wykonawczy w ilości 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej zostanie wykonany w terminie pięciu tygodni od dnia podpisania Umowy, 
szacowany czas niezbędny na akceptację projektu budowlano-wykonawczego przez 
Zamawiającego wynosi 1 tydzień,   

3) szacowany termin uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z 
klauzulą ostateczności wynosi sześć tygodni od akceptacji projektu,   

4) przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie jednego tygodnia od dnia 
uzyskania klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę,  

5) zakończenie robót budowlano-montażowych, w tym: rozruch technologiczny kotłowni, 
odbiory kominiarskie, UDT, szkolenie pracowników obsługi, opracowanie instrukcji obsługi i 
eksploatacji kotłowni i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpi w terminie maksymalnie 8 
tygodni od dnia przekazania terenu budowy. 

 
 
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 1. Informacje uzupełniające  
    - kotłownia posiada instalację detekcji gazu, 
    - łączna powierzchnia ogrzewana obiektów zasilanych z kotłowni wynosi 5.147 m2,  
    - moc kotła gazowego przewidzianego do pozostawienia wynosi 285 kW, 
    - instalacja solarna przygotowania ciepłej wody użytkowej została oddana do użytku w lipcu 2014 r. 
       

 2. Wykaz załączników  
a) schemat technologiczny kotłowni istniejącej, 
b) rzut pomieszczenia kotłowni, 
c) rzut pomieszczeń piwnicznych z kotłownią - Puszczykowo 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 
3.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) 
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3.2. Rozporządzenia 
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych  
    przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i  
     higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., 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. z 2003 r., 

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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1966) 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r., – zmieniające  
    rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz  
    ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2015 

r., poz. 1775). 
 
3.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy   
   Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie 
wypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich 
obowiązujących i wymaganych. 
 
 
 
 


