PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)
dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129)
Rozbudowa instalacji odpylania spalin dla kotła WR25 nr 2 oraz dla
kotła WR25 nr 3 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach.

Suwałki, 2021r.
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CZĘŚĆ I
1.
1.1.

Dane tytułowe.
Nazwa zamówienia.
Rozbudowa instalacji odpylania spalin dla kotła WR25 nr 2 oraz dla kotła WR25 nr 3 w
Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach.

1.2.

Adres obiektu.
Ciepłownia Główna PEC w Suwałkach, ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki

1.3.

Dane zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 6A,
16-400 Suwałki

1.4.

Autorzy opracowania.
Bartoń Daniel
Siłkowski Przemysław

1.5.

Nazwy i kody robót budowlanych (kod CPV / nazwa).
Główny przedmiot zamówienia:
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45251200-3
Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45259900-6
Modernizacja zakładów
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
42514000-2
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
42522000-1
Wentylatory inne niż domowe
42961000-0
System sterowania i kontroli
45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223100-7
Montaż konstrukcji metalowych
45223200-8
Roboty konstrukcyjne
45223800-4
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45231100-6
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45262400-5
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
51110000-6
Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
51210000-7
Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
51900000-1
Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71220000-6
Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71700000-5
Usługi nadzoru i kontroli
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CZEŚĆ II
1.
1.1.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dwóch instalacji odpylania spalin dla kotłów
węglowych WR25 nr 2 i WR25 nr 3.
Zaprojektowane i wybudowane instalacje odpylania spalin (każda niezależnie funkcjonująca
dla kotłów WR25 nr 2 i WR25 nr 3) służyć ma odpylaniu spalin powstających w wyniku
spalania węgla kamiennego w całym zakresie pracy eksploatowanych kotłów oraz
gwarantować osiąganie emisji pyłu w spalinach na poziomie nie wyższym niż 20 mg/Nmu3.

1.2.

Definicje.
Instalacja odpylania spalin - w przedmiotowym PFU oznacza jednocześnie dwa istniejące
układy odpylania spalin o równoważnych warunkach i parametrach zarówno dla kotła
WR25 nr 2 jak i dla kotła WR25 nr 3.
Multicyklon - w przedmiotowym PFU oznacza istniejące odpylanie spalin zamontowane za
kotłem WR25 nr 2 i WR25 nr 3 składające się z multicyklonu połączonego z baterią
cyklonów.

1.3.
1.3.1.

Ogólne wymagania dla instalacji odpylania spalin.
Instalacja będzie kompletna technologicznie tj. będzie zawierała wszystkie niezbędne
obiekty budowlane, urządzenia i instalacje oraz będzie spełniała wszystkie wymagania
obowiązującego prawa.

1.3.2.

Instalacja będzie łączyła się z istniejącymi instalacjami odpylania zlokalizowanymi za kotłami
WR25 nr 2 i WR25 nr 3; tj. za multicyklonem typu MP24 z podwójną baterią cyklonów
C12/710 gwarantujący poziom emisji pyłu w spalinach na poziomie nie wyższym niż 100
mg/Nmu3.

1.3.3.

Spaliny, po oczyszczeniu w instalacji odpylania spalin mają być odprowadzone poprzez
wspólny kanał spalin do istniejącego czopucha jednoprzewodowego komina betonowego,
obsługującego pozostałe kotły Ciepłowni Głównej.

1.3.4.

Informacja z sterowania i automatyki instalacji włączona zostanie do istniejącego systemu
sterownia, automatyki Ciepłowni – SZARP firmy Newterm.

1.3.5.

Instalacja nie może kolidować z istniejącymi instalacjami i zabudową a zagospodarowanie
terenu umożliwi obsługę instalacji istniejących i projektowanej.

1.3.6.

Zamawiający informuje, że spaliny po instalacjach odpylania z kotłów WR25 nr 2 i WR25 nr
3 zostaną objęte przed odprowadzeniem do istniejącego komina betonowego wspólnym
ciągłym monitoringiem spalin zgodnym z wymaganiami Dyrektywy IED, Konkluzji BAT i
odpowiednimi normami system monitoringu spalin i dla tych pomiarów wykonawca
przygotuje odpowiedni pomiarowy odcinek kanału.

1.4.
1.4.1.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.
Zaprojektowanie, dostawy, wykonanie i uruchomienie oraz demontaż zbędnych lub
kolidujących elementów istniejących odpowiadających pod każdym względem wymogom
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zamawiającego zawartym w SWZ (w tym - w niniejszym PFU) zgodnych z prawem polskim i
prawem UE.
1.4.2.

Wykonawca (lub upoważniony przez niego przedstawiciel wykonawcy) zobowiązany jest do
odwiedzenia i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną
odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie wizytacji
miejsca robót przez wykonawcę (przeprowadzenie wizji lokalnej na Ciepłowni Głównej)
winno być potwierdzone przez zamawiającego.

1.4.3.

Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca, w zakresie który uzna za niezbędny,
pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw.
dane wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy
niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów wykonawcy, a w szczególności
dokumentacji projektowej, w tym między innymi:
a) pozyska, w razie konieczności, prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla
obszaru objętego zamówieniem;
b) przeprowadzi, niezależnie od dostarczonych wcześniej przez zamawiającego informacji,
badania geologiczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego zaprojektowania i wykonania instalacji odpylania spalin;
c) pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów wykonawcy (w tym dokumentacji
projektowej) i późniejszej realizacji robót.

1.4.4.

Opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku o
pozwolenie na budowę, a następnie pozyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego
pozwolenia na budowę dla wszystkich elementów instalacji odpylania spalin, które będą
wymagać uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca również opracuje, skompletuje i
złoży do właściwych organów również wszystkie inne niezbędne wnioski o pozwolenia,
decyzje opinie, ekspertyzy i uzgodnienia wymagane do skompletowania wniosku o
pozwolenie na budowę, jak też pozyska w imieniu i na rzecz zamawiającego takie
pozwolenia i decyzje.

1.4.5.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne niezbędne do
uruchomienia i eksploatacji instalacji odpylania spalin, pozwolenie na użytkowanie.
W zakresie obowiązków wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie
wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne
do uruchomienia i eksploatacji instalacji odpylania spalin.

1.4.6.

Organizację terenu budowy, w tym zaplecza budowy oraz podłączenie mediów niezbędnych
na czas budowy.

1.4.7.

Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na każdym etapie budowy.

1.4.8.

Wykonanie prac wymaganych do przygotowania terenu pod budowę instalacji odpylania
spalin (w tym m.in. wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych kanału spalin w
niezbędnym zakresie).

1.4.9.

Wykonanie niezbędnych roboty ziemnych, betonowych, żelbetowych i/lub konstrukcyjnych
stalowych, takich jak (lecz nie ograniczając się do): fundamentów obiektów budowlanych (w
tym budowli), fundamentów/konstrukcji pod urządzenia, itp.
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1.4.10.

Dostawa i montaż wszystkich koniecznych elementów instalacji odpylania spalin
zapewniających kompleksowe funkcjonowanie instalacji w pełnym zakresie wymaganym w
PFU.

1.4.11.

Wykonanie niezbędnego utwardzenia terenu wokół instalacji odpylania spalin
umożliwiającego jego normalną eksploatację oraz prace konserwacyjno-remontowe.

1.4.12.

Wykonanie wymaganych instalacji technologicznych pomocniczych, w tym: systemów
akpia, instalacje elektroenergetyczne, instalacje przygotowania i podawania sprężonego
powietrza.

1.4.13.

Wykonawca przeprowadzi rozruchy instalacji odpylania spalin, wykona wszystkie niezbędne
próby (w tym próby odbiorowe), jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania
robót związanych z budową instalacji odpylania spalin do normalnej eksploatacji i
przekazania ich zamawiającemu.

1.4.14.

Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, urządzeń, stref i innych
elementów instalacji odpylania spalin wymagających oznakowania.

1.4.15.

Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i konserwacji obiektów oraz poszczególnych
urządzeń i instalacji, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż., a także ogólną instrukcję
obsługi instalacji odpylania spalin jako całości.

1.4.16.

Wykonawca na kompletną instalację odpylania spalin (w tym na poszczególne elementy i
instalacje pomocnicze) wystawi producencką Deklarację Właściwości Użytkowych, zgodnie z
prawem UE i prawem polskim.

1.4.17.

Wykonawca przeszkoli personel zamawiającego. Celem szkolenia jest zapewnienie
personelowi niezbędnej wiedzy na temat technologii, BHP, zasad eksploatacji i obsługi
poszczególnych elementów instalacji odpylania spalin oraz instalacji odpylania spalin jako
całości. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia
opracuje wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia zamawiającemu, co najmniej na 14 dni
przed rozpoczęciem prób rozruchowych. Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być
potwierdzony stosownym zaświadczeniem, wydanym przez wykonawcę – zaświadczenie to
powinno zostać następnie zatwierdzone przez zamawiającego.

1.4.18.

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji odpylania spalin i jej poszczególnych
elementów na okres gwarancji. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i
eksploatacyjnych. Czas reakcji i przybycia przedstawiciela serwisu (o ile konieczne) to 48
godzin od zgłoszenia (fax-em lub e-mail). Wymagany jest podczas serwisu zapewnienie
obsługi polskojęzycznej.

1.5.
1.5.1.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Granica dostaw.
Instalacja odpylania spalin wraz z niezbędnymi kanałami spalin i instalacja ciągłego
monitoringu spalin winne być włączona do kanału spalin:
 za istniejącymi wentylatorami wyciągowymi;
 wprowadzający spaliny do czopucha komina.

1.5.2.

Uwarunkowania lokalizacyjne.
Teren przeznaczony pod lokalizację IOS położony jest w następującej lokalizacji:
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 Kraj: Polska;
 Województwo: Podlaskie;
 Powiat: Suwałki;
 Gmina: Suwałki;
 Obręb ewidencyjny: obręb nr 10;
 Działka ewidencyjna: nr 24881.
Przedmiotowy teren leży w granicach eksploatowanej przez zamawiającego Ciepłowni
Głównej. Przewidywany teren pod lokalizację instalacji odpylania spalin oznaczono na kopii
mapy, stanowiącej Załącznik nr 1 do części informacyjnej PFU. Zamawiający informuje, że
zaznaczony teren nie ogranicza lokalizacji następujących elementów instalacji odpylania
spalin: rozdzielni zasilania elektrycznego i instalacji elektroenergetycznej, instalacji akpia,
urządzeń instalacji sprężarkowej, urządzeń transportu pyłu. Lokalizacja tych elementów
które nie muszą znajdować się w obrębie terenu ograniczonego wg. Załącznika nr 1 do
części informacyjnej PFU, zostanie uzgodniona pomiędzy wykonawcą i zamawiającym na
etapie projektu budowlanego.
Zamawiający posiada tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie
całości działki ewidencyjnej nr 24881, na której zlokalizowany został przedmiot zamówienia,
stanowiący Załącznik nr 2 do części informacyjnej PFU. Dla terenu lokalizacji jest
obowiązujący MPZP stanowiący Załącznik nr 3 do części informacyjnej PFU.
1.5.3.

Uwarunkowania formalne.
Przedmiot zamówienia - instalacja odpylania spalin - nie stanowi rozbudowy ani
przebudowy przedsięwzięcia, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U.2019.1839), nie jest też przedsięwzięciem, wymienionym w rozporządzeniu. W
związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

1.5.4.

Uwarunkowania geotechniczne, geologiczne i hydrogeologiczne.
Zamawiający nie dysponuje aktualnymi badaniami podłoża gruntowego bezpośrednio dla
terenu lokalizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dysponuje natomiast
dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną dla terenu w bliskim sąsiedztwie
lokalizacji przedmiotu zamówienia, a kopię tej dokumentacji zamieszczono w Załączniku nr
4 do części informacyjnej PFU. Wykonawca winien wykonać wszelkie wymagane prawem
lub względami praktycznymi badania gruntowe (w tym geotechniczne, geologiczne,
hydrogeologiczne) niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa robót oraz
bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji.

1.5.5.

Istniejąca układ odpylania spalin z kotła WR25 nr 2 i WR25 nr 3.
Wykaz urządzeń bliźniaczych układów odpylania spalin:
 multicyklonów przelotowy (2 szt.) typ:
MP-24;
 bateria cyklonów (2 szt.) typ:
C12x710;
 zawór szczelinowy (2 szt.);
 przenośnik wstęgowy (2 szt.);
 obijak elektromagnetyczny (2 szt.) typ:
OP-1;
 wentylator wyciągowy (2 szt.) typ:
WPWD-80/1,8A+K.
Układy odpylania są instalacjami dwuciagowymi z osiąganą redukcją emisji pyłu na
gwarantowanym poziomie nie przekraczającym 100 mg/Nmu3. Podstawowe rysunki i zdjęcia
układu odpylania spalin umieszczono w Załączniku nr 5 do części informacyjnej PFU.
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Zasad działania istniejącego układu odpylania jest następująca: spaliny przepływają kolejno
przez odpylacze przelotowe (MP-24) gdzie grawitacyjnie największe frakcje pyłów są
wytrącane i odprowadzane przez zsypy do przenośnika wstęgowego (ślimakowego).
Następnie spaliny trafiają do cyklofiltru (baterii cyklonów C12x710) gdzie następuje
wytracenie cząstki pyłu, które trafiają do zsypów. Oba urządzenia są bezobsługowe. Spaliny,
które są podczyszczone trafiają do kanału spalinowego następnie kierowane są do komina.
Istniejący układ odpylania spalin należy traktować jako I stopień odpylania spalin.
Zmawiający informuje, ze stan techniczny układów odpylania spalin (kotłów WR25 nr 2 i
WR25 nr 3) jest dobry. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w układ odpylania spalin
nowo projektowanej instalacji za wyjątkiem przebudowy kanałów spalin celem połączenia z
nowa instalacją.
Wymagany ciąg kominowy spalin wynosi: 680 Pa.
1.5.6.

Istniejący komin betonowy Ciepłowni Głównej.
Istniejący komin jest kominem żelbetowym, jednoprzewodowym. Wysokość komina wynosi
ok. 122,8 m. Komin ten odprowadza spaliny ze wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych w
Ciepłowni Głównej. Średnica zewnętrzna komina w poziomie +0,0 m wynosi 8,4 m, a
grubość ściany płaszcza żelbetowego komina wynosi 32 cm. Płaszcz komina posiada jeden
otwór wlotowy czopucha o wymiarach 1,50 m x 6,00 m , którego dolna krawędź ma rzędną
+6,46 m. Ponadto na poziomie terenu znajduje się otwór komunikacyjny (wyczystkowy) o
wymiarach 0,80 m x 2,00 m. Komin wyposażony jest w instalację odgromową i instalację
oświetleniową. Na wylocie komina została zabudowana zwężka ceramiczna o średnicy
wewnętrznej wylotu 2,3 m i wysokości 2,8 m. Do komina podłączone są 3 kotły WR25 oraz 1
kocioł OR35. W kominie spaliny ze wszystkich czterech kotłów odprowadzane są jednym
wspólnym kanałem spalinowym. Komin eksploatowany jest w pracy ciągłej od około 35 lat.
Dokumentacja komina, w tym dokumentacja z jego przeglądów, dostępna jest do wglądu
wykonawcy w siedzibie zamawiającego.

1.5.7.

Dostępność mediów i terenu budowy.
Przewidywany dojazd do terenu budowy – z wykorzystaniem dotychczasowych ciągów
komunikacyjnych Ciepłowni Głównej. Możliwości dojazdu do terenu budowy wykonawca
rozpozna w szczegółach na etapie obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
W czasie prowadzenia robót będzie istniała możliwość korzystania z następujących mediów:
energia elektryczna i woda użytkowa.

1.5.8.
Dane wejściowe do projektowania.
1.5.8.1. Parametry kotła WR25 nr 2 / nr 3:
 wydajność maksymalna trwała: 32 MWt;
 sprawność kotła:
≥86 %;
 ilość spalin:
59 400 Nm3/h
 temperatury spalin za kotłem przy obciążeniu w granicach „minimum technicznego”
(7-14MW): 88-115°C;
 temperatury spalin za kotłem przy „pełnym obciążeniu” (>25MW): 115-150°C;
Zamawiający nie dysponuje pomiarem spalin za istniejącymi multicyklonami spalin.
1.5.8.2. Charakterystyka paliwa.
 miał węglowy typ:
 wartość opałowa [MJ/kg] :
 wilgoć całkowita [%]:
 zawartość popiołu [%]:
 zawartość siarki [%]:

MII
20,0-24,0;
10-20;
≤15;
≤0,8;
8



zawartość podziarna 0-1 mm [%]: ≤30.

1.5.8.3. Odprowadzenie spalin do komina (podczas pojedynczej lub równoległej pracy bliźniaczych
instalacji odpylania spalin kotła WR25 nr 2 i WR25 nr 3) wyłącznie poprzez wspólny kanał
spalin czystych.
1.5.8.4. Wykonawca przedstawi w ofercie szczegółowy harmonogram prac z datami osiągnięcia
przedstawionych niżej etapów:
1) przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji
pozwolenie na budowę, wraz z projektem budowlanym, wszelkimi dokumentami i
uzgodnieniami niezbędnymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę; przygotowanie i
przekazanie kompletu projektów technicznych (dokumentacji wykonawczej); uzyskanie
przez wykonawcę w imieniu i na rzecz zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenie
na budowę;
2) zakończenie robót budowlano-montażowych, rozruchów i niezbędnych prób
odbiorowych;
3) odbiór robót i uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich niezbędnych
decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację instalacji
odpylania spalin (za wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego) - odbiór końcowy.
oraz terminów:
a) przekazanie terenu budowy: 01.04.2022r.;
b) zakończenie robót oraz rozruchu, gotowość do odbioru: 30.09.2022r.
c) odbiór końcowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 31.10.2022r.
1.6.
1.6.1.

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe.
Instalacja odpylania spalin winna być wykonana co najmniej z zapasem 10% w stosunku do
projektowego obciążenia wydajności / powierzchni.

1.6.2.

W przedmiotowej instalacji odpylania spalin wymaga się, aby zanieczyszczenia pyłowe
zostały separowane na odpylaczu - filtrze workowym.

1.6.3.

Rodzaj i konstrukcję odpylacza dobierze wykonawca, zważywszy na wymaganie, że
urządzenie to winno działać w pełni automatycznie (w tym zarówno w zakresie: filtrowania
zanieczyszczeń, samooczyszczania powierzchni filtracyjnych, transportu odseparowanych
pyłów).

1.6.4.

Instalacja odpylania spalin nie może spowodować ograniczenia mocy kotłów WR25 nr 2 i
WR25 nr 3. Wykonawca wykona kanał obejściowy spalin, tzw. „by-pass” instalacji odpylania
spalin, umożliwiający pracę kotłów (by-pass dla kotła WR25 nr 2 i dla WR 25 nr 3) w okresie
awarii filtra lub jego postoju. Kanał obejściowy spalin winien być wyposażony w wymagane
przepustnice.

1.6.5.

Konstrukcja stalowa odpylacza wykonana winna zostać z blach, o grubości nie mniejszej niż
wynika to z wymagań wytrzymałościowo-konstrukcyjnych i trwałości urządzenia co najmniej
20 lat. Konstrukcja winna być obustronnie malowana i zabezpieczona przeciwkorozyjnie.

1.6.6.

Tkanina filtracyjna zastosowana w workach filtracyjnych winna charakteryzować się
gwarancją poprawnej pracy w całości przewidywanych warunków pracy, jak również winna
zapewniać poprawną i w pełni funkcjonalną pracę filtra w przedziale temperatur spalin
84°C-160°C. Materiał filtracyjny - tkanina PTFE.
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1.6.7.

Worki filtracyjne winny podlegać automatycznemu oczyszczaniu impulsami sprężonego
powietrza, w wyniku zainstalowane w filtrze układu oczyszczania. Oczyszczanie winno być
realizowane w czasie pracy kotła, tj. bez konieczności zatrzymywania przepływu spalin przez
instalację odpylania spalin.

1.6.8.

Leje zsypowe i inne wymagane elementy instalacji odpylania spalin wyposażyć w system
elektrycznego podgrzewu niezbędny do prawidłowego rozruchu i działania w okresie
zimowym.

1.6.9.

Wymiana wkładów filtracyjnych winna być umożliwiona przez drzwi wejściowe lub od góry
filtra, przy czym w każdym przypadku należy przewidzieć odpowiednie przestrzenie
serwisowe i komunikacyjne gwarantujące bezproblemowe przeprowadzenie operacji
wymiany wkładów. Rozwiązania konstrukcyjne instalacji odpylania spalin winny zostać
rozwiązane w taki sposób, aby wymiana wkładów filtracyjnych odbywała się bez
konieczności użycia dodatkowego sprzętu (w tym np. specjalistycznych maszyn, dźwigów,
etc.) przez operatora Ciepłowni Głównej – w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
wykonawca winien dostarczyć wszelkie urządzenia i narzędzia niezbędne do wymiany
wkładów filtracyjnych.

1.6.10.

Do jednostki filtracyjnej winny być doprowadzane w sposób automatyczny wszelkie
niezbędne media umożliwiające w pełni poprawne działanie tej jednostki (np. sprężone
powietrze, energia elektryczna). Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości sprężonego
powietrza na cele instalacji odpylania spalin, jak też doprowadzenie sprężonego powietrza,
leży w zakresie obowiązków wykonawcy. Po stronie wykonawcy leży także zaprojektowanie
i wykonanie w pełni zautomatyzowanego systemu transportu zanieczyszczeń
odseparowanych w odpylaczu do rękawa zsypowego nad wannami odżużlacza kotła.

1.6.11.

Wykonawca zastosuje materiały filtracyjne (lub inne rozwiązania techniczne) pozwalające
na bezpieczny rozruch odpylacza oraz zabezpieczające go w okresie zimowym, w czasie gdy
kocioł nie będzie pracował, w sposób nie limitujący ilości rozruchów kotła w ciągu roku.

1.6.12.

Należy zapewnić wentylator wyciągowy spalin, zapewniający osiągnięcie wymaganego ciągu
uwzględniając przy tym opory wszystkich elementów pojedynczej instalacji odpylania
spalin, opory wspólnej części przewodów spalinowych oraz opory przepływu spalin przez
komin.

1.6.13.

Praca wentylatora winna być powiązania z bieżącym obciążeniem kotła, bieżącym
zanieczyszczeniem odpylacza i bieżącym przepływem spalin – obroty silnika – i w
konsekwencji obroty wirnika wentylatora winny być sterowane za pomocą przetwornika
częstotliwości (falownika).

1.6.14.

Wymagania dla kanału spalin „czystych”:
1) oczyszczone spalin z obu instalacji odpylania spalin kotłów WR25 nr 2 i WR25 nr 3 będą
odprowadzane wspólnym kanałem spalin „czystych” do emitora;
2) na kanale spalin „czystych” należy przygotować, przed odprowadzeniem spalin do
emitora, odcinek pomiarowy wymagany normą PN-EN 15259 „Jakość powietrza -Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące odcinków
pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru” i
wykonania króćców pomiarowych dla:
 elementów i urządzeń pomiarowych systemu monitoringu spalin;
 pomiarów równoległych dla sytemu ciągłego monitoringu spalin;
 pomiarów okresowych spalin;
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3)
4)

ilość i rodzaj króćców pomiarowych oraz ich rozmieszczenie na odcinku pomiarowym
winna być uzgodniona z dostawcą ciągłego monitoringu spalin oraz zamawiającym;
w miejscu planowanego pomiaru na odcinku pomiarowym kanału spalin „czystych”
należy wykonać niezbędne podesty robocze zapewniające wymaganą powierzchnię
roboczą i obsługę podczas wykonywania pomiarów i obsługi sytemu ciągłego
monitoringu spalin zgodnie z przepisami prawa i norm.

1.6.15.

Wszystkie nowe kanały spalin winno zostać zaprojektowane i wykonane z blach stalowych
co najmniej klasy S235JR. Wszystkie elementy stalowe kanałów winny być obustronnie
malowane i zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Kanały spalin winny być łączone kołnierzowo
za pomocą śrub, uszczelniane silikonem i sznurem uszczelniającym.

1.6.16.

Wszystkie elementy instalacji odpylania spalin przez które będą przepływać spaliny winny
zostać zaizolowane termicznie. Izolacja winna zostać wykonana z wełny mineralnej o
gęstości w zakresie 70-75 kg/m3 i grubości minimum 100 mm. Od strony zewnętrznej
izolacja winna zostać zabezpieczona blachą ocynkowaną o grubości 0,3-0,4 mm. Izolacja
wszelkich włazów i drzwi winna zostać wykonana w formie łatwo demontowalnych paneli.

1.6.17.

W zakresie obowiązków wykonawcy leżeć będzie zlokalizowanie, zaprojektowanie,
wykonanie stosownego węzła przygotowani sprężonego powietrza (stacji sprężarkowej) na
cele instalacji odpylania spalin. Możliwości zlokalizowania stacji sprężarkowej winy zostać
rozpoznane przez wykonawcę i wstępnie uzgodnione z zamawiającym na etapie
obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

1.6.18.

Niezbędne utwardzenie terenu wokół instalacji odpylania spalin w celu umożliwienie
dojazdu w związku z serwisowaniem, remontami, naprawami.

1.6.19.

Odprowadzanie wód opadowych – w miejscu i na warunkach rozpoznanych przez
wykonawcę i wstępnie uzgodnionych z zamawiającym na etapie obowiązkowej wizji
lokalnej przed złożeniem, do istniejących studzienek.

1.7.

Ogólne wymogi dotyczące prowadzonych prac projektowych, robót budowlanych i zasad
funkcjonowania.
Instalacja odpylania spalin winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczególności z:
a)
Prawem Budowlanym wraz rozporządzeniami wykonawczymi;
b)
Prawem Ochrony Środowiska wraz rozporządzeniami wykonawczymi;
c)
Ustawą o odpadach, wraz rozporządzeniami wykonawczymi;
d)
Prawem wodnym wraz rozporządzeniami wykonawczymi;
e)
Prawem geologicznym i górniczym wraz rozporządzeniami wykonawczymi;

1.7.1.

1.7.2.

Wszystkie elementy instalacji odpylania spalin (w tym budowle, instalacje, urządzenia)
winny spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów w zakresie: bezpieczeństwa
konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwwybuchowej, sanitarnoepidemiologicznych, BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

1.7.3.

Obiekty powinny być o możliwie niskich współczynnikach energochłonności.

1.7.4.

Rozwiązania instalacji odpylania spalin winny zapewniać płynną współpracę z pozostałą
infrastrukturą Ciepłowni Głównej, w szczególności z istniejącym multicyklonem wraz baterią
cyklonów.
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1.7.5.

Procesy technologiczne muszą być bezpieczne i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia
niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia,
normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii.

1.7.6.

Obiekty, w tym budowle i instalacje winny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję.

1.7.7.

Wszystkie zastosowane przy realizacji instalacji odpylania spalin materiały, jak również
urządzenia i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe.

1.7.8.

Jeżeli w instalacji odpylania spalin znajdować się będą obszary, w których wystąpi
potencjalnie atmosfera grożąca wybuchem, to wszystkie instalacje i/lub urządzenia
znajdujące sie w takich strefach muszą spełniać wymogi wynikające z Dyrektywy ATEX oraz
być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

1.7.9.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy instalacji odpylania spalin winny
być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie instalacje i
urządzenia nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi.

1.7.10.

Zastosowana technologia nie może być obciążona prawami osób trzecich. W przypadku
wykorzystania licencji wykonawca zobowiązany jest do wniesienia stosownych opłat za ich
wykorzystanie, w całym przewidywanym okresie użytkowania (minimum 25 lat).

1.7.11.

Wykonawca winien zagwarantować, że funkcjonowanie instalacji odpylania spalin nie
będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu na
stanowiskach pracy oraz w jej otoczeniu.

1.7.12.

W zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej ochrony
pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 Nr 81, poz. 716, z późn.
zm.).

1.7.13.

W zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej ochrony
pracowników zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, z z późn. zm.).

1.7.14.

Wszelkie oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniami wino być dostarczone z
bezterminową licencją na użytkowanie.

1.8.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażonych we wskaźnikach
powierzchniowo-kubaturowych.
Z uwagi na techniczno-technologiczny charakter przedsięwzięcia, zamawiający odstępuje od
określenia szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polską Normą PN-ISO
9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych”, albowiem byłoby to nieadekwatne do specyfiki
przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.
2.1.

Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wymagania techniczne.
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2.1.1.

Zamawiający wymaga wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego realizowanych przez
wykonawcę konstrukcji, jak też wykonania niezbędnych izolacji termicznych. W izolacje
termiczną winny być zaopatrzone wszystkie elementy przez które przepływać będą spaliny,
jak również wszelkie inne elementy instalacji odpylania spalin wymagające izolacji ze
względów praktycznych.

2.1.2.

Elementy stalowe winny zostać zabezpieczone poprzez malowanie, uwzględniając
odpowiednią kategorię korozyjności atmosfery, ale w żadnym wypadku nie niższą niż C-3
(„średnia”) wg. PN-EN ISO 12944. Wszystkie elementy przed malowaniem należy oczyścić
do stopnia czystości co najmniej St 2 wg. PN ISO 8501.

2.1.3.

Kolor malowania zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym z palety RAL,
na etapie projektu budowlanego.

2.2.
2.2.1.

Wymagania dla branży elektrycznej.
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy elektroenergetyczne niezbędne dla
właściwej pracy instalacji odpylania spalin.

2.2.2.

Zakłada się, że dla planowanej instalacji odpylania spalin zostanie zaprojektowana i
zabudowana rozdzielnica zasilająca (rozdzielnica główna zasilana odpowiednio z rozdzielnic
kotła WR25 nr 2 i WR25 nr 3). Rozdzielnica może mieć również funkcję szafy sterowniczej.
Rozdzielnice zasilające lub/i zasilająco-sterujące winny być wykonane z materiałów o
odpowiedniej szczelności o odpowiednim dla warunków pracy rozdzielnicy stopniu IP.

2.2.3.

Wszelkie napędy urządzeń winny być regulowane z zastosowaniem przetwornic
częstotliwości – sterowanie urządzeniami winno być zintegrowane z pracą kotła
(wentylatorów wyciągowych spalin) w taki sposób, aby napędy reagowały na bieżąco na
zmieniające się parametry pracy (w tym obciążenie cieplne, ilość spalin, etc.) optymalizując
własną efektywność pracy.

2.2.4.

Urządzenia technologiczne mogą posiadać własne indywidualne szafy zasilające i sterujące,
do których zostanie doprowadzona energia elektryczna po rozdzielnicy głównej instalacji
odpylania spalin.

2.2.5.

Wszystkie rozdzielnice i tablice winny posiadać
przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej.

2.2.6.

Instalacja odpylania spalin musi być wyposażona w instalację oświetleniową wyposażoną w
lampy LED i gniazda serwisowe.

2.2.7.

Dla wszystkich rozdzielnic i przewodów należy przeprowadzić niezbędne badania, pomiary i
próby funkcjonalne.

2.2.8.

Lokalizacja rozdzielnicy głównej (zasilającej lub/i zasilająco-sterującej) winna być w pobliżu
szaf sterujących kotła WR25 nr 2 i WR25 nr 3 w hali kotłów.

2.3.
2.3.1.

Wymagania dla akpia.
System sterowania i monitoringu pracy instalacji odpylania spalin winien spełniać
wymagania stosownych dyrektyw i norm, przy czym nie ograniczać się do: dyrektywy
73/23/EEC, 93/68/EEC – urządzenia niskiego napięcia (LVD); dyrektywy 92/31/EWG,
93/68/EWG – kompatybilność elektromagnetyczna (EMC); dyrektywy 97/23/WE –
urządzenia ciśnieniowe; PN-IEC 60364 – instalacje elektryczne; PN-76/E-90305 - kable

niezbędne

elementy ochrony
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sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1
kV; IEC 61850; IEC 62444.
2.3.2.

Zadaniem systemu sterowania instalacji odpylania spalin ma być autonomiczne sterowanie
dostarczaną instalacją, prowadzenie pomiarów technologicznych, nadzorowanie oraz
optymalizacja procesów technologicznych, wymiana danych ze współpracującymi
systemami. Operator, wykorzystując możliwości systemu automatyki, winien mieć
możliwość oddziaływania na proces lub jednostkę sterowania w trybie pracy zdalnej i/lub
lokalnej.

2.3.3.

Instalacja odpylania spalin winna w normalnej eksploatacji:
 dostosować się do obciążenia kotła;
 dostosować się do warunków pracy istniejącego układu odpylania i wentylatorów
wyciągowych;
 nie spowodować nadciśnienia w komorze spalania kotła.

2.3.4.

Instalacja odpylania spalin w sytuacjach awaryjnych (brak zasilania, awaria instalacji, itp.)
powinna:
 zapewnić odprowadzenie spalin przez zainstalowany kanał obejściowy spalin, tzw. „bypass” (otwarcie ma odbywać się automatycznie podczas awarii instalacji odpylania oraz
podczas braku zasilania);
 przekazać informację o stanie pracy i wyłączeniu instalacji odpylania spalin lub jego
elementu uniemożliwiającego jej dalszą pracę, do sterownika kotła (sygnały binarne).

2.3.5.

Wykonawca udostępni własnym kosztem i staraniem wszystkie parametry dostarczanej
instalacji do systemu SZARP firmy Newterm. Przesyłanie danych odbywać się będzie za
pomocą portu komunikacyjnego Ethernet TCP/IP z transmisją wg protokołu Modbus.
Wykonawca doprowadzi linię transmisyjną do wskazanego punktu w budynku Ciepłowni.

2.3.6.
2.3.7.

Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia, w tym w dokumentacji AKPiA:
 specyfikację urządzeń, aparatury, elementów systemu AKPiA dostarczanej instalacji;
 listę parametrów do udostępnienia dla systemu SZARP firmy Newterm zawierający
między innymi: adresację, funkcje i opis zmiennej;
 schematy funkcyjne systemu AKPiA;
 algorytmy sterowania w formie opisowej i na schematach P&D.

2.3.8.

Niezbędne informacje o istniejącym systemie SZARP firmy Newterm oraz stosowanych
standardach zostaną przekazane na wizji lokalnej.

2.3.9.

Dla celów remontowych każde urządzenie technologiczne objęte sterowaniem centralnym
winno móc być uruchamiane lokalnie. Uruchamianie remontowe odbywać się winno ze
stanowiska zlokalizowanego bezpośrednio przy urządzeniu wyposażonym w głowice
sterownicze lub skrzynki sterowania lokalnego. Sterowanie remontowe winno być
sterowaniem nadrzędnym i winno być ono jedynie monitorowane w systemie automatyki.

2.3.10.

Dokładność pomiaru zużycia energii elektrycznej na wejściu do instalacji odpylania spalin co najmniej do 0,01 MWh.

2.4.
2.4.1.

Wymagania rozruchu i prób.
Wykonanie rozruchu instalacji odpylania spalin obejmuje:
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a)

b)

rozruch mechaniczny (m.in. czynności: sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności,
zamocowania i działania, maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych
ruchów na biegu luzem). Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić "na sucho" (tj.
jeszcze bez podawania na media na linii technologiczną). Faza ta winna być poprzedzona
rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających.
rozruch technologiczny (sprawdzenie zainstalowanych instalacji, maszyn i urządzeń pod
pełnym obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy
instalacji, maszyn i urządzeń) zapewniających osiągnięcie wymaganych parametrów
gwarantowanych i warunków określonych w umowie, w tym w PFU.

2.4.2.

Wykonawca zapewni personel niezbędny na czas prób odbiorowych, w tym rozruchu i
próbnej eksploatacji. Po stronie zamawiającego będzie zapewnienie pracy kotła WR25 nr 2 i
WR25 nr 3. Zamawiający zapewni także upoważnionych przedstawicieli zamawiającego
uczestniczących w rozruchach oraz zapewni oddelegowanie pracowników do przeszkolenia
przez wykonawcę w zakresie obsługi, utrzymania i eksploatacji instalacji odpylania spalin oraz
ciągłego monitoringu spalin.

2.4.3.

Rozruch będzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę, a zatwierdzonym
przez zamawiającego projektem rozruchu. Rozruch winien być prowadzony pod nadzorem
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego.

2.4.4.

Rozpoczęcie prób rozruchowych dla etapu rozruchu winno być poprzedzone:
a) zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym, pozytywnym
odbiorem wraz z próbami szczelności, pomiarami skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej, pomiarami rezystancji izolacji, etc.;
b) zakończeniem prób montażowych, potwierdzone protokołem z wykonania prób
pomontażowych całości wyposażenia mechanicznego;
c) zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych;
d) zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokołami;
e) posiadaniem dokumentacji powykonawczej właściwego oraz techniczno-ruchowej
urządzeń;
f) opracowaniem dokumentacji rozruchowej, w tym projektu rozruchu, zawierającego opis
czynności rozruchowych, projekt szkolenia pracowników;
g) zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu.

2.4.5.

Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane przez Wykonawcę bez
zbędnej zwłoki.

2.4.6.

Udokumentowany przebieg pracy w rozruchu należy dołączyć do dokumentacji
powykonawczej.

2.4.7.

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy do przeprowadzenia szkolenia
pracowników zamawiającego. Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do
obsługi winny być dostarczone (w języku polskim) w wymaganej liczbie egzemplarzy. Wszelkie
szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.

2.5.
2.5.1.

Wymagane parametry gwarantowane.
Wykonawca zagwarantuje dotrzymywanie parametrów gwarantowanych w całym zakresie
pełnego obciążenia kotłów WR25 nr 2 i WR25 nr 3 oraz warunków określonych w PFU.
Parametry gwarantowane weryfikowane będą w toku pomiarów gwarancyjnych
prowadzonych na etapie prób odbiorowych. Parametry gwarantowane to:
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a)
b)
c)

zawartość pył w spalinach oczyszczonych – nie więcej niż 20 mg/Nmu3 mierzona na
wspólnym kanale spalin przed odprowadzeniem do komina;
dyspozycyjność - nie mniej niż 3000 h/a;
zużycie energii elektrycznej w okresie pracy instalacji wyrażona wskaźnikiem
K [kWh/GJ], wartość deklaruje w ofercie wykonawca (dla obciążenia kotła 25 MWt).
Ilość energii elektrycznej wyrażona w [kWh] obliczona jest jako różnica zużycia energii
elektrycznej instalacji przy pracy filtra workowego do pracy instalacji bez filtra
workowego, tzn. przy przepływie spalin przez kanał obejściowy „by-pass”.

2.5.2.

Pomiary gwarancyjne, w celu potwierdzenia uzyskania parametrów gwarantowanych,
określonych w pkt. 2.5.1. ppkt. a) polegać będą na przeprowadzeniu testów instalacji
odpylania spalin dla co najmniej trzech wybranych obciążeń pracy kotła WR25 nr 2 i WR25
nr 3 przy obciążeniach cieplnych 30%, 50% i 100%.

2.5.3.

Czas pomiarów gwarancyjnych określa się na 72 godziny, w tym 24 godziny na testy przy
obciążeniu ok. 30%; ok. 50% i ok. 100%. Metodyka przeprowadzenia testów i poboru prób
zgodnie z stosownymi normami.

2.5.4.

W trakcie prób odbiorowych obowiązkowo zostaną przeprowadzone, na zamówienie
zamawiającego, przez akredytowaną jednostkę pomiary sprawdzające parametry
gwarantowane przy uczestnictwie upoważnianych przedstawicieli wykonawcy i
zamawiającego.

2.5.5.

Jeśli wyniki pomiarów gwarancyjnych nie będą spełniać wymagań, wykonawca winien, po
uzyskaniu zgody zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki, po czym nastąpi
powtórzenie pomiarów gwarancyjnych. Pełne koszty ponownych pomiarów gwarancyjnych,
poniesie wówczas wykonawca. W sytuacji, gdy wprowadzone poprawki nie przyniosą
oczekiwanych efektów, a niedotrzymanie będzie dotyczyć parametrów gwarantowanych
obwarowanych karami umownymi, zamawiający egzekwować będzie od wykonawcy
stosowne kary, w formie i wymiarze wynikających z zapisów umowy.

2.5.6.

System monitoringu spalin w czasie prób odbiorowych zostanie potwierdzony przez
wykonawcę niezbędnymi badaniami, testami, pomiarami równoległymi i kalibracją zgodnie
z obowiązującymi normami, przepisami prawa polskiego i UE. Koszty przeprowadzenia
wymaganych badań, testów, pomiarów równoległych i kalibracji systemu monitoringu
spalin ponosi wykonawca.

2.6.
2.6.1.

Warunki wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.6.2.

Wykonawca nie może rozpocząć robót bez uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji,
pozwoleń zezwoleń i uzgodnień na prowadzony zakres robót.

2.6.3.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych zamawiającego dotyczących
przekazywanych terenów i obiektów.

2.6.4.

Główna rzędna niwelacyjna dla robót zostanie wyznaczona na terenie budowy przez
zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. Wykonawca winien
sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej niwelacyjnej względem istniejących
elementów terenu budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomów podanych na
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rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże
zamawiający lub upoważniony przedstawiciel zamawiającego.
2.6.5.

Teren budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do
wykonawcy należy przekazywać do uprawnionych do odbioru odpadów podmiotów.
Wykonawca dostarczy kopie kart przekazania odpadów.

2.6.6.

Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót
możliwie najmniej głośnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w
nocy, w niedziele, ani w dni świąteczne.

2.6.7.

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie może
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego obiektu lub obniżenia
jego przydatności do użytkowania.

2.6.8.

Roboty prowadzone będą na terenie funkcjonującej Ciepłowni Głównej. Wykonawca będzie
współpracował z personelem eksploatacyjnym Ciepłowni Główniej przy udziale
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego tak, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie
Ciepłowni Głównej. Wykonawca zapewni także przez cały czas trwania robót niezakłócony
dostęp do wszystkich istniejących i funkcjonujących obiektów Ciepłowni Głównej
personelowi Ciepłowni Głównej, za wyjątkiem modernizowanego ciągu technologicznego
kotła WR25 nr 2 i WR25 nr 3.

2.6.9.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój metody pracy na poszczególnych
obiektach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie z personelem eksploatacyjnym Ciepłowni
Głównej przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego.

2.6.10.

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego
alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb
eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem
akceptacji zamawiającego.

2.6.11.

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących budynków, budowli, urządzeń lub
instalacji, co mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji istniejących obiektów niezwłocznie
usunie takie uszkodzenie, jak też niezwłocznie poinformuje o każdym takim przypadku
zamawiającego.

2.6.12.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukończeniu robót.

2.7.
2.7.1.

Wymagania odnośnie wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia).
Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) przeznaczone do robót winny spełniać wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności
wynikające z prawa budowlanego, w tym m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Wszystkie materiały,
urządzenia, gotowe do wykorzystania przy robotach stałych winny być nowe. Wszystkie
materiały i ich wykończenia winny posiadać przedłużoną żywotność i odporność w
otaczających warunkach.
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2.7.2.

Materiały i urządzenia muszą mieć świadectwa zgodności z odnośnymi warunkami
technicznymi uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej.

2.7.3.

Wszystkie elementy urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być
opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta,
numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być
wystarczająco szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie
korespondencji i zamawiania części.

2.7.4.

Na każdym z elementów urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego
położeniu w schemacie układu sterowania). Sposób opisu zatwierdzi upoważniony
przedstawiciel zamawiającego.

2.7.5.

W przypadku, gdy materiały lub części robót nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonym
projektem budowlanym, projektami technicznymi, PFU i wpłynie to na niezadowalającą
jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

2.7.6.

Elementy z demontażu/rozbiórki, nie mające dodatniej wartości dla zamawiającego,
wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować we własnym zakresie.

2.8.
2.8.1.

Wymagania podczas wykonywania robót.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących ogólnie, jak też wewnętrznych zarządzeń i
instrukcji zamawiającego. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.8.2.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie. Wykonawca zapewni swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP.

2.8.3.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz na maszynach i pojazdach. Składowanie materiałów łatwopalnych będzie
zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.8.4.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8.5.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w IBWR przekazanej dla
zamawiającego. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy zamawiającemu lub upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

2.8.6.

Wszelkie roboty ziemne, w zakresie w jakim będą mieć zastosowanie, należy wykonywać
zgodnie z polskimi normami. Ponadto wymagania określają specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robót wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr 431/2010 – część A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, Zeszyt 5, Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ISBN 978-83-243-2324-5).”
2.8.7.

Wszystkie roboty fundamentowe mogą być rozpoczęte po protokolarnym odbiorze
wykopów i/lub odwiertów oraz sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża. Beton
stosowany do budowy winien pochodzić z wytworni betonu towarowego. Każda dostawa
betonu winna posiadać odpowiednie świadectwo jakości. Wszelkie stosowane prefabrykaty
powinny być dopuszczone do użytku w budownictwie, w tym posiadać wszelkie niezbędne
atesty i certyfikaty. Wszystkie roboty fundamentowe poza odbiorem jakości robót
podlegają kontroli geodezyjnej. Zasypki fundamentów mogą być dokonane po ich odbiorze.
Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: „Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. ITB, Warszawa (ISBN cyklu 837370-660-7).” I „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków, ITB, (ISBN Zeszytu 978-83-249-8449-7).”

2.8.8.

Wszystkie roboty murowe, betonowe, żelbetowe i montażowe, w tym konstrukcji
stalowych, poza odbiorem jakości robót, podlegają kontroli geodezyjnej. Przed montażem
konstrukcji stalowych winien być przeprowadzony odbiór jakościowy poszczególnych
elementów. Uszkodzenia powłok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte
przed montażem. Roboty konstrukcyjne powinny być wykonywane zgodnie z Polskimi
Normami, a wszelkie ewentualne odstępstwa muszą uzyskać uprzednią akceptację
upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego. Ponadto wymagania określają wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ISBN
83-249-0547-2).”; „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– część A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5, Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ISBN 978-83243-2324-5).”; „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr A6
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych (ISBN: 978-83-249-5677-7).” i „Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3,
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).”

2.8.9.

Wymagania wykonania robót w zakresie dróg i placów określają specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót rozpowszechnianie przez Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego, w szczególności: „Podbudowa z kruszywa
łamanego (D - 04.04.00 ÷ 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z
wyłączeniem pkt. 9 Podstawa płatności”; „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (D 05.03.23) z wyłączeniem pkt. 9 Podstawa płatności”; „Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z
wyłączeniem pkt. 9 Podstawa płatności”.

2.8.10.

Zamawiający nie przewiduje korzystania z zewnętrznych sieci energetycznych. Sieć kablową
niskiego napięcia należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.8.11.

Sieci zewnętrzne sanitarne – jeśli będą mieć zastosowanie - należy wykonać zgodne z
aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz „Wymaganiami Technicznymi
COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej Instal. Wymagania określają: „Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt
3 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5).” i
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„Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).
2.8.12.

Instalacje wewnętrzne sanitarne – jeśli będą mieć zastosowanie – należy wykonać zgodne z
aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz „Wymaganiami Technicznymi
COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Wymagania określają: „Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 8388695-09-6).”; „Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 6 – Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6).”; „Wymagania
Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4).”; „Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 8
– Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2).” i
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część D: Roboty
instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).”

2.8.13.

Roboty wykończeniowe – jeśli będą mieć zastosowanie – należ wykonać w oparciu o
wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: „Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).”; „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i
wewnętrzne, ITB (ISBN cyklu 83-7370-660-7).” I „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych – część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia
ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).”

2.8.14.

Wszelkie odstępstwa w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru wymagają
uzyskania przez wykonawcę uprzedniej zgody upoważnionego przedstawiciela
zamawiającego.

2.9.
2.9.1.

Wymagania dotyczące dokumentacji robót i projektowania.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

2.9.2.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty (np. dziennik rozbiórki, dzienniki
montażu) winny być oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
wykonawcy, jak też upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz, w razie potrzeby,
innych osób lub instytucji.

2.9.3.

Na zadanie upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, w terminie 3 dni, wykonawca
przedłoży raport o postępie, w którym być winne szczegóły zaangażowania wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, dostawy materiałów, fotografie, opis
nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu robót na dzień sporządzenia
raportu.

2.9.4.

Dokumenty budowy winy być przechowywane w biurze budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powodować winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
winny być zawsze dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do wglądu na żądanie
zamawiającego.
20

2.10.
2.10.1.

Odbiory robót.
Gotowość danej części robót (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory
częściowe robot) do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego.

2.10.2.

Odbioru robót dokona w ciągu 7 dni komisja odbiorowa wyznaczona przez zamawiającego.
Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób odbiorowych, oceny wizualnej, zgodności
wykonania robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i PFU, kompletności
dokumentacji powykonawczej i innej wymaganej przepisami prawa, w tym szczególności
prawa budowlanego, polskich norm.

2.11.
2.11.1.

Wymagania dotyczące projektowania oraz dokumentacji.
Zakres ogólny dokumentacji:
 dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę;
 projekt budowlany;
 dokumentacja wykonawcza - projekty techniczne;
 dokumentacja powykonawcza;
 dokumentacja rozruchu;
 instrukcja eksploatacji i dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR);
 dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2.11.2.

Dokumentacja projektowa wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego.

2.11.3.

Formaty wersji elektronicznej dokumentacji projektowej:
 rysunki, schematy, diagramy, itp.: pdf i dwg;
 opisy, zestawienia, specyfikacje, harmonogramy itp.: doc i xls;
 uzgodnienia, decyzje, itp.: pdf.

2.11.4.

Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez
wykonawcę muszą posiadać możliwość edytowania, drukowania i zapisywania. Wymóg ten
nie dotyczy uzgodnień, decyzji itp. uzyskanych przez wykonawcę. Wersja elektroniczna
dokumentacji projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD/DVD.

2.11.5.

Wykonawca dostarczy dokumentację projektową zamawiającemu 3 komplety i egzemplarzy
w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.

2.11.6.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim.
Instrukcja obsługi i konserwacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia
28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1210) i innymi normami i dyrektywami oraz zawierać w
szczególności:
a)
schemat technologiczny;
b)
rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń;
c)
wyczerpujący opis zakresu działania;
d)
opis trybu działania wszystkich systemów;
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania do instalacji i
wszystkich elementów;
specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia;
procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych;
procedury lokalizowania awarii;
wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający:

nazwę i dane teleadresowe producenta;

model, typ, numer katalogowy;

podstawowe parametry techniczne;

lokalizację;

unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach;

wykaz dostarczonych narzędzi i smarów;

wykaz dostarczonych części zamiennych;

zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji;

harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych;

listę zalecanych smarów i ich równoważników;

listę normalnych pozycji zużywalnych;

listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie w przypadku
zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany;
schematy i dokumentację akpia , w tym sterownia,
schematy instalacji elektrycznych.

CZĘŚĆ III
1.
Wykaz załączników.
Załącznik nr 1 – mapa terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – oświadczenie zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością cele
budowlane.
Załącznik nr 3 – MPZP dla terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 4 – badania geologiczne.
Załącznik nr 5 – dokumentacja i zdjęcia istniejącego układu odpylania kotłów WR25 nr 2
i WR25 nr 3.
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