ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
WYTYCZNE DO OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej wody
użytkowej z cyrkulacją, przebudowę instalacji zimnej wody oraz ewentualną budowę
nowego przyłącza wodociągowego a także przygotowanie pomieszczenia węzła
cieplnego z koniecznymi instalacjami dla gminnych budynków we Wrocławiu
zlokalizowanych przy ulicach:

L
p.

Nr
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Adres
ulica/plac

Biskupa
1a Tomasza I 15,
Łowiecka 11
Łowiecka
1b
19/19A

mieszkalno –
usługowy,

mieszkalno usługowy
mieszkalno –
usługowy
mieszkalno –
usługowy

3

1c

Ptasia 32

4

2a

Rydygiera 43

2b

Jedności
Narodowej
42/44A

6

2c

Niemcewicza 34

7

3a

Komuny
Paryskiej 67

3b

Traugutta 61

5

8

2

3

Białoskórnicza
15/16
Poniatowskiego
4a
3a
3c

9
11
12
13

4

Budynek

Całkowita
powierzchnia
użytkowa
budynku
[m2]

mieszkalny
mieszkalny

mieszkalno –
usługowy
mieszkalny

Działka

1541,53

dz. 10/14, AM – 19,
Obręb: Plac Grunwaldzki

1357,74

dz. 10/12, AM – 19,
Obręb: Plac Grunwaldzki

1116,25

dz. 15/2, AM – 23,
Obręb: Plac Grunwaldzki
dz. 65/10, AM – 18,
Obręb: Plac Grunwaldzki
dz. 78, AM – 25,
Obręb: Plac Grunwaldzki

1080,20
894,98

412,26
728,36

dz. 162/25, AM – 18,
Obręb: Plac Grunwaldzki
dz. 65/11, AM – 9,
Obręb: Południe

mieszkalno –
usługowy
mieszkalno –
usługowy

814,76

mieszkalny

683,95

dz. 106/1, AM – 13,
Obręb: Plac Grunwaldzki
dz. 84/39, AM – 13,
Obręb: Plac Grunwaldzki
dz. 8/47, AM – 13,
Obręb: Grabiszyn

449,66

4b

Kluczborska 23

mieszkalny

960,00

4c

Pereca 13

mieszkalny

1048,87

dz. 8/7, AM – 9,
Obręb: Południe
dz. 15/23, AM – 25,
Obręb: Stare Miasto

II ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - dla każdego obiektu oddzielnie
1. Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby projektu.
2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania.
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-

-

-

-

-

Przewody instalacji c.o. (piony) należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych
przez spawanie lub ocynkowanych łączonych przez zaprasowanie systemowych
kształtek,
Przewody instalacji c.o. od pionów do grzejników (poziomy) wykonać z rur ze stali
węglowej, ocynkowanych łączonych przez zaprasowywanie.
Grzejniki stalowe płytowe oraz w łazienkach drabinkowe z zaworami wyposażonymi
w głowice termostatyczne, gałązki powrotne wyposażone w zawory odcinające.
Odpowietrzenie instalacji automatyczne.
Opomiarowanie zużycia ciepła dla każdego lokalu ciepłomierzem ultradźwiękowym z
odczytem drogą radiową dostępne do odczytu z klatki schodowej ( dane techniczne
ciepłomierzy wg załącznika nr 1)
Należy uwzględnić w dokumentacji potrzebę przełączenia ogrzewań etażowych
gazowych do instalacji c.o. z węzłów cieplnych oraz potrzebę likwidacji pieców
kaflowych wraz z robotami towarzyszącymi, jak i roboty na instalacji gazowej
polegające na demontażu podłączeń gazowych do kotłów c.o. i gazowych
podgrzewaczy wody.
Izolacja instalacji c.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Przebudowa instalacji zimnej wody - od węzła wodomierza głównego w budynku
związana z budową c.w.u. i dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów. Pod
pionami należy przewidzieć zawory odcinające. Dla każdego lokalu przewidzieć pomiar
zużycia wody (wodomierze). Rury wodne z PP PN 20. Za głównym wodomierzem należy
zamontować filtr osadnikowy oraz zawór antyskażeniowy. Izolację termiczną na rurach
zimnej wody należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Budowa instalacji cieplej wody użytkowej z układem cyrkulacji
- Doprowadzenie ciepłej wody od węzła cieplnego do węzłów sanitarnych wszystkich
lokali. W przypadku braku instalacji c.w.u. zaprojektowanie instalacji do przyborów
(dobranie armatury).
- Opomiarowanie zużycia c.w.u. - wodomierze dla każdego lokalu.
- Należy zaplanować ilość pionów ciepłej wody pod kątem zapewnienia stałego obiegu
wody i możliwości uzyskania w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie
niższej niż 55ºC po spuszczeniu nie więcej jak 1litra wody.
- Jeżeli z obliczeń projektowych wynikać będzie, że istniejące przyłącza zimnej wody
nie będą w stanie zaopatrzyć budynków w wodę zimną i ciepłą to Projektant wykona
dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie nowych przyłączy wody do
budynków wraz z uzgodnieniem MPWiK we Wrocławiu.
- Instalacji c.w.u. należy wykonać z rur PP PN20 a cyrkulacji z rur Pex w jednym
odcinku. Piony i poziomy zaizolować cieplnie. Projektujący zastosuje izolację
termiczną na rurach ciepłej wody i cyrkulacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przygotowanie pomieszczenia węzła
a) Roboty budowlane

- Pomieszczenie węzła musi być wydzielone, nie może służyć innym celom i nie może być
przechodnie.
- Zaleca się, aby minimalna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na dwufunkcyjny
węzeł cieplny wynosiła:
- dla węzła o całkowitej mocy cieplnej do 75 kW = 10m2
- dla węzła o całkowitej mocy cieplnej od 75 kW do 150 kW = 15m2
- dla węzła o całkowitej mocy cieplnej od 150 kW do 500 kW = 20m2
- dla węzła o całkowitej mocy cieplnej od 500 kW do 1000 kW = 25m2
- dla węzła o całkowitej mocy cieplnej od 1000 kW do 1500 kW = 30m2
Dla każdej dodatkowej funkcji podane powyżej powierzchnie należy zwiększyć o 5m2 na
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każdą funkcję.
Zaleca się, aby wysokość pomieszczenia węzła cieplnego wynosiła 2,5 m, lecz nie
mniej niż 2,2 m. Pozostałe wymiary pomieszczenia winny zapewnić bezpieczną
komunikację wewnętrzną i możliwość dokonywania prac demontażowych oraz
remontowych części technologicznej węzła.
-

Dostęp do pomieszczenia węzła cieplnego musi być niezależny od warunków pracy i
przeznaczenia budynku, w którym znajduje się węzeł. Droga komunikacyjna
prowadząca do węzła powinna mieć szerokość co najmniej 1,0 m, a wysokość co
najmniej 2,2 m. Drzwi do pomieszczenia węzła powinny mieć szerokość co najmniej 0,9
m i wysokość co najmniej 2,0 m w świele ościeżnicy, oraz powinny otwierać się pod
naciskiem od strony pomieszczenia węzła. Drzwi należy wykonać ze stali lub pokryte
blachą stalową o odporności ogniowej EI30 i zamykane na zamek typu Master Key.

-

Ściany i strop w pomieszczeniu węzła powinny być gładko otynkowane tynkiem
cementowym
kat. III oraz pomalowane na jasny kolor powłokami malarskimi
chroniącymi przed wnikaniem wilgoci, a materiały użyte do ich wykonania muszą być
niepalne. Dodatkowo ścianę na wysokości minimum 0,3m od posadzki należy
pomalować farbą olejną. Wytrzymałość ścian i stropu powinna umożliwiać umocowanie
w nich podpór i zawiesi pod rury i inne urządzenia wyposażenia węzła. Podłoga winna
być twarda, gładka, nie palna i odporna na nagłe zmiany temperatury, oraz wykonana
ze spadkiem nie mniejszym niż 1% w kierunku wpustu podłogowego lub studzienki
schładzającej. Podłogę wykoczyć płytkami gresowymi 30 x 30 cm z cokolikiem i w
klasie antypoślizgowości R9,
W węzłach nowych, przebudowywanych lub rozbudowywanych, należy zastosować
okna otwierane do wewnątrz, z szybami zbrojonymi. W istniejących pomieszczeniach
węzła, gdy stolarka okienna nie będzie wymieniana, otwory okienne należy
zabezpieczyć kratami, a szyby siatką.

-

-

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach
ochronnych i dokładnie obmurować. Rurociągi nie powinny stykać się z tulejami.
Przestrzeń pomiędzy nimi należy wypełnić materiałem izolacyjnym

-

Pomieszczenie węzła wydzielić ścianami pełnymi zapewniającymi izolacje akustyczną
nowoprojektowanego pomieszczenia węzła cieplnego spełniającą wymogi normy PN-B02151-3:1999, PN-87/B-02151.01.

b) Roboty instalacyjne

Wentylacja pomieszczenia węzła.
- Pomieszczenie węzła cieplnego winno posiadać wentylację grawitacyjną nawiewną i
wywiewną zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza.
-

Kanał grawitacyjnej wentylacji nawiewnej, powinien być wykonany w kształcie litery Z,
a jego wlot usytuowany na zewnątrz budynku na wysokości 2 m powyżej poziomu
terenu, natomiast jego wylot znajdować się maksymalnie na wysokości 0,5 m nad
posadzką węzła. Powietrze nawiewane nie powinno być skierowane bezpośrednio na
urządzenia i przewody bez stałego przepływu nośnika ciepła. Wlot i wylot tego kanału
należy zabezpieczyć metalową siatką.

-

Kanał grawitacyjnej wentylacji wywiewnej powinien mieć otwór wlotowy umieszczony
pod stropem pomieszczenia ( nie niżej niż 0,3 m od stropu) i winien być
wyprowadzony nad dach budynku.

-

W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się indywidualne wykonanie wentylacji, po
uzgodnieniu takiego rozwiązania a odpowiednią terytorialnie spółką Grupy Fortum w
Polsce.

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.
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-

Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia węzła do kanalizacji należy wykonać z
zastosowaniem studzienki schładzającej. Wpusty podłogowe należy przyłączyć do
studzienki schładzającej. Studzienkę schładzającą należy zabezpieczyć metalową
pokrywą z blachy grubości min. 4 mm, wzmocnioną kątownikiem i zabezpieczoną
przed przesuwaniem. Pokrywa powinna być wyposażona w uchwyty umożliwiające jej
otwarcie.

-

Studzienka winna być grawitacyjnie odwadniana do kanalizacji. W przypadku braku
takiej możliwości, ścieki powinny być przepompowywane ze studzienki do kanalizacji
za pomocą automatycznie sterowanej pompy z napędem elektrycznym.

-

Doprowadzenie wody do pomieszczenia węzła przewodem o minimalnej średnicy
Dn15, zakończone zaworem czerpalnym z końcówką do węża.

-

W pomieszczeniu węzła należy zamonowaćć licznik pomocniczy dla łącznego
zapotrzebowania na c.o., wodomierz wody zimnej na łączne zapotrzebowanie dla
wody ciepłej.

c) Roboty elektryczne

Zasilanie węzła
- zapewnienie dla węzła cieplnego zasilania w energię elektryczną 3-faz. o mocy 12kW
(w przypadkach uzasadnionych zmiany do wcześniejszego uzgodnienia) – uzyskanie od
Operatora warunków technicznych przyłączenia umożliwiających podpisanie przez
Zamawiającego umowy przyłączeniowej (docelowo umowy sprzedaży energii
elektrycznej),
- przygotowanie miejsca na zabudowanie zabezpieczenia przelicznikowego zgodnie z
technicznymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz miejsca na
zabudowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego – parter budynku (w pobliżu lub w
środku tablicy głównej (licznikowych) budynku),
- wykonanie WLZ-u (min. 5x4 mm2) do pomieszczenia węzła cieplnego zakończonego na
listwie w puszce n/t nadbudowanej w pobliżu drzwi wejściowych – szczegóły lokalizacji
uzgodnić na etapie opracowywania projektu (realizacji),
Instalacja w węźle cieplnym
- wykonanie instalacji uziemiającej w pomieszczeniu węzła cieplnego, zakończonej
„szyną ekwipotencjalną”.
- Pozostałe elementy wyposażenia węzła w zakresie instalacji elektrycznej,
wynikające z „wytycznych branżowych” stanowiących załącznik nr 3 do umów
przyłączeniowych (tj. rozdzielnica, oświetlenie, gniazda zasilające, itd.) wykona
FORTUM.
6. Roboty budowlane w zakresie likwidacji pieców kaflowych
W zakresie likwidacji pieców kaflowych należy:
a) wyburzyć piece kaflowe,
b) odłączyć rurę dymową,
c) zamurować otwór po rurze,
d) naprawić popękane tynki na ścianach przy których stał piec,
e) pomalować całe ściany,
f) naprawić podłogę po piecu z materiału dobranego do pozostałej części
pomieszczenia,
g) uzupełnić listwy przypodłogowe,
h) wywieźć odpady i zutylizować.
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7. Sporządzenie audytu efektywności energetycznej budynków.
7.1. Szczegółowy zakres wykonania usługi:
a) Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
b) Przedstawienie mocy zapotrzebowanej do budynków (c.o. i c.w.u.) wraz z
przygotowaniem wniosków odbiorcy zamówienia mocy cieplnej na drukach Fortum,
c) Określenie zapotrzebowania mocy cieplnej metodą współczynników przenikania
ciepła,
d) Określenie współczynników LAF dla wszystkich lokali budynków,
e) Audyt powinien zawierać:
- Kartę audytu efektywności energetycznej budynku.
- Zestawienie danych źródłowych do wykonania audytu.
- Dane
inwentaryzacyjne,
wyznaczenie
niezbędnych
usprawnień
termomodernizacyjnych.
- Analizę ekonomiczną poszczególnych usprawnień.
- Wybór
odpowiedniego
przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego,
analizę
ekonomiczną i energetyczną, wnioski.
- Bilans cieplny stanu obecnego.
- Bilans cieplny optymalnego wariantu.
- Zestawienie wskaźników zużycia energii przed i po termomodernizacji.
- Przedstawienie obliczeń i wyników zakładanych efektów ekologicznych dla inwestycji
zmiany sposobu ogrzewania budynków i zaopatrzenia w c.w.u.
III ZAKRES OPRACOWANIA
1. Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu - obejmuje dokonanie oględzin
budynku i pomiarów z natury oraz sporządzenie rysunków w skali 1:50 przedstawiających
aktualny stan inwentaryzowanego budynku w zakresie architektoniczno-budowlanym (rzuty
wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych, przekroje).
2. Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej
wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowy instalacji zimnej wody oraz ewentualnej
budowy nowego przyłącza wodociągowego a także przygotowania pomieszczenia
węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), wraz z danymi technicznymi do projektu
budowlano – wykonawczego (PBW) węzła cieplnego (załącznik nr 2).
3. Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przebudowy instalacji zimnej wody oraz
ewentualnej budowy nowego przyłącza wodociągowego a także przygotowania
pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami - opracowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2012 r. poz
462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 2 września
2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
3. Przedmiar robót - opracowany zgodnie z 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 programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 24 września 2013 r. poz. 1129)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
5. Kosztorys inwestorski – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowana
zgodnie z 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 programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
dnia 24 września 2013 r. poz. 1129).
7. Decyzja pozwolenia na budowę - decyzja wydana przez Wydział Architektury i
Budownictwa UM Wrocław.
8. Zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia o ostateczności
decyzji pozwolenia na budowę.
9. Wystąpienie o Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej do Fortum.

Wrocław, 12.12.2017 r.

Opracowali:

- branża sanitarna:

- branża elektryczna:

- branża budowlana:
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