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Przedmiot zamówienia wg CPV : 
 

Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV. 
 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych  

 
Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV. 

45000000-7 Roboty budowlane 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0- Instalowanie kotłów 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 

Przy projektowaniu i wykonawstwie należy stosować obowiązujące przepisy m. in.: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 –   tekst jednolity                 

z późniejszymi zmianami), 

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

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,  

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji, 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 – tekst 

jednolity), 

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

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883), 

- inne przepisy i normy budowlane, związane z zadaniem inwestycyjnym,  

- materiały użyte do budowy obiektu powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające                       

z obowiązujących przepisów prawa (powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje 

zgodności, certyfikaty), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U.z 2013, poz. 492), 

 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Część D: roboty instalacyjne. 

zeszyt 2, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, 
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Normy 

- PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczeń", 

- PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 

obliczania", 

- PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne", 

- PN-EN 12831:2006 "„Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego”, 

- PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia 

energii do ogrzewania i chłodzenia", 

- inne przepisy i normy budowlane, związane z przedmiotem zamówienia. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj:    

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy                         

ul. Kazimierzowskiej 31 obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej zgodnie              

z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz                

z wykonaniem tychże robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie odbiorów                

i oddanie do użytkowania.   

 

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z niniejszym 

szczegółowym Programem wykonać prace polegające w szczególności na: 

1. Wykonaniu projektu technicznego modernizacji kotłowni gazowej wraz z instalacją 

elektryczną zasilającą wszystkie urządzenia, instalację c.o. w obrębie pomieszczenia kotłowni. 

2. Demontażu starych, zbędnych elementów istniejącej kotłowni gazowej oraz instalacji 

centralnego ogrzewania w obrębie pomieszczenia kotłowni wraz z utylizacją wszystkich 

zdemontowanych urządzeń i instalacji – kocioł gazowy VIESSMANN o mocy 130kW,                            

2 zasobniki wodne POMEH o poj. 300l, 3 naczynia przeponowe, 4 pompy obiegowe f-my 

Grundfoss, 

3. Dostawie i montażu nowej kotłowni gazowej wraz z podłączeniem do nowych obiegów 

grzewczych c.o., podłączenie elektryczne urządzeń, w tym: 

- 2 kotły gazowe kondensacyjne o mocy każdego ok. 69kW, pompy obiegowe c.o. oraz c.w.u, 

czujniki temperatury, neutralizator kondensatu, osprzęt dodatkowy kotła wg potrzeb 
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wynikających z dokumentacji projektowej, 

- zbiornik c.w.u. o poj. 300l, zestaw przyłączeniowy instalacji wodnej,  naczynie przeponowe 

do c.o. z przyłączem, przyłącza do instalacji, 

4. Włączeniu nowopowstałej instalacji w istniejące instalacje c.o. (2 obiegi grzewcze),  

instalację elektryczną, instalację ciepłej wody użytkowej w obrębie kotłowni (1 obieg). 

5. Przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami                     

i normami tj. prób, regulacji, rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego 

kotłownię, 

6. Demontażu płytek ceramicznych na podłodze i wymianę na nowe o wielkości 30x30mm 

wraz z wykonaniem niewielkiego cokołu na ścianach wokół pomieszczenia kotłowni,  

7. Wymianie wpustu podłogowego dla potrzeb istniejącej studni schładzającej, 

8. Wymianie starych drzwi wejściowych do kotłowni na nowe o odpowiedniej klasie 

wytrzymałości ogniowej spełniające wymagania ppoż budynku,   

9. Utylizacji powstałych odpadów, 

10. Uzyskaniu i przekazanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej odbioru 

przedmiotu zamówienia, 

11. Wymianie opraw oświetleniowych w pomieszczeniu kotłowni na oprawy świetlówkowe 

energooszczędne. 

 

Dokumentacja projektowa powinna: 

• być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany 

będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania kotłowni. 

• w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, 

urządzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

do stosowania. Powinna przestrzegać zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, 

instrukcjach ITB, instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach 

technicznych. 

• zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania                                    

w odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”). 
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• dokumentacja dla każdego elementu wyszczególnionego powyżej powinna stanowić 

odrębne opracowanie. Zamawiający powinien otrzymać każdy element w formie wydruków: 

projekt budowlano-wykonawczy - w min. dwóch egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej    

w ogólnie dostępnych programach edytorskich - w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

W zakresie realizacji robót budowlanych: 

• być wykonane zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją 

projektową,  

• prace winny być wykonane z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną, tak aby 

efekt końcowy był zrealizowany zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym, 

• wszelkie próby, badania, pomiary zarówno do celów projektowych, jak i wykonawczych winny 

być przeprowadzone przez Wykonawcę na własny koszt i nie mogą stanowić podstawy do 

uzyskania wynagrodzenia dodatkowego, 

• jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie 

konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej dla realizacji robót, 

Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt. 

 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu do modernizacji. 

Obecnie budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej, kanalizację 

odprowadzającą ścieki komunalne do sieci kanalizacji sanitarnej, centralne ogrzewanie zasilane 

z przedmiotowej kotłowni gazowej przewidzianej do modernizacji, instalację ciepłej wody 

użytkowej, zasilanej z zasobnikowych podgrzewaczy wody POMEH o poj. 2 x 300l, wentylację 

grawitacyjną z kanałem typu Z, oraz instalację elektryczną oświetlenia i gniazd.  

Ogrzewanie budynku zapewnia jeden kocioł gazowy produkcji VIESSMANN, typu 

PAROMAT-SIMPLEX o mocy znamionowej 130kW, niskotemperaturowy. Nastawa 

temperatury z automatyką pogodową. System ogrzewania zamknięty, z naczyniem wzbiorczym, 

z obiegiem wymuszonym za pomocą pompy Grunfos typu UPS . Działanie grzania bez przerwy. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania mieszany: z rur stalowych czarnych ze 

szwem łączone za pomocą spawania, rur miedzianych łączonych na lut twardy, rur z PE i PP oraz 

łączonych za pomocą kształtek na gwint, zgrzewanych lub lutowanych odpowiednio 

umocowane na ścianach budynku. Odpowietrzenia za pomocą automatycznych 

odpowietrzników. Naczynia wzbiorcze umieszczone w kotłowni. Grzejniki stalowe 

konwektorowe stalowe podwieszane na ścianach budynku pod oknami, przy grzejnikach 
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zastosowano zawory grzejnikowe termostatyczne.  

Pomieszczenie kotłowni wyposażone jest w układ detekcji gazu wraz z układem 

dźwiękowo-sygnalizacyjnym Gazex. Układ detekcji pozostaje bez zmian. 

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektu 

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia pomieszczenie kotłowni nie zmieni swoich 

dotychczasowych funkcji, nie zmieni również swojej kubatury. 

 

Zadaniem przedsięwzięcia jest: 

• wymiana kotła gazowego stojącego o mocy 130kW na 2 nowe wiszące po ok. 69kW, 

• wymiana 2 zbiorników c.w.u. na 1 nowy o poj. 300l,  

• demontaż naczyń wzbiorczych i elementów układów pompowych, 

• wymiana instalacji centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni, 

• wymiana drzwi wejściowych do kotłowni na spełniające wymagania ppoż, 

• wymiana płytek podłogowych i cokolików wraz z wymianą rusztu wpustu studzienki  

 schładzającej, 

• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy świetlówkowe energooszczędne. 

 

Korpus kotła, palnik oraz wymiennik ciepła  

• wewnętrzna, zamknięta komora spalania  

• palnik ceramiczny ze zmieszaniem wstępnym  

• (aluminiowo-krzemowy polimeryzowany wymiennik) wymiennik ciepła ALUplus,                               

z kondensującymi powierzchniami grzejnymi uszlachetnionymi przez polimeryzację plazmową,  

• sprawność normatywna dla krzywej grzewczej (40/30 °C) %  - powyżej 109% 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia:  

- temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu                                       

w pomieszczeniach: 

- gabinety, biura, pokoje do przebywania dzieci 20 st. C 

- korytarze, pomieszczenia gospodarcze 16 st. C 

- łazienki, wc 24 st. C 
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6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby instalacje, urządzeni i elementy budowlane nowo 

projektowane powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt                    

i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat.  

Prace budowlane i instalacyjne będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. Nie ma 

możliwości na czas prowadzenia robót wyłączenia obiektu z użytkowania. Zamawiający 

wymaga aby prace uciążliwe prowadzone były w obiekcie po godzinie 16.  

Całość prac budowlanych wraz z uruchomieniem kotłowni oraz systemu ogrzewania 

zostanie zrealizowana do 06.10.2016r.  

 

7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy w zakresie zgodności                             

z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej określonymi w normach, aprobatach, 

instrukcjach producenta, itp.   

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania prac budowlano 

instalacyjnych w budynku do przyjęcia odpowiedzialności od następstw działalności                           

w zakresie:  

• realizacji technicznej prac budowlano - instalacyjnych 

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

• zabezpieczenia i oznakowania terenu robót.  

  

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

lub o bezpieczeństwie produktów. Wyroby budowlane i instalacyjne montowane będą                        

w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę i Zatwierdzoną przez Zamawiającego lub jego 

przedstawiciela dokumentację budowlano-wykonawczą i instrukcje producenta.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych                                         

i instalacyjnych. 
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Kontroli Zamawiaj ącego będą poddane w szczególności: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie - przed ich skierowaniem do realizacji -                         

w aspekcie ich zgodności z dokumentami określającymi przedmiot zamówienia. 

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach                          

i instrukcjach producenta. 

- wyroby budowlane wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów                      

z dokumentacją projektową. 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami oraz 

pozostałymi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia. 

   

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 

ustanowienie osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację umowy. 

Ze strony Wykonawcy niezbędne jest ustanowienie kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia określone w umowie.   

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających                                

i ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór ostateczny tj. po usunięciu ewentualnych 

usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby oraz dokumentacja potwierdzająca ich dopuszczenie do stosowania, 

- jakość wykonania i dokładność wykonanych prac budowlanych. 

W trakcie budowy należy zachować i ochraniać znajdujące się na terenie obiektu 

elementy zabudowy, małej architektury oraz drogę dojazdową i parking. Zamawiający                               

w okresie wykonywania robót zapewnia Wykonawcy możliwość nieodpłatnego korzystania                     

z energii elektrycznej i wody. 

 

8. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia terenu prac. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, w zależności od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, 

wyraźnie oznakuje lub w inny sposób zabezpieczy teren budowy, w sposób uzgodniony                          

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem terenu 
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budowy/realizacji projektu są zawarte w cenie montażu instalacji i nie mogą podlegać 

dodatkowemu finansowaniu. 

 

9. Organizacja i wykonywanie zadania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i za prowadzenie robót zgodnie                                

z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest także odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Polecenia 

Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zarówno na terenie 

montażu instalacji jak również w sąsiedztwie pomieszczenia kotłowni, spowodowane jego 

działalnością. 

 

11. Ochrona środowiska  

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowiązek znać i stosować                    

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

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

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
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właściwych organów administracji państwowej.  

 

12. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie                                 

i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 

sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                             

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

13. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego  

Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich warunków bezpieczeństwa w zakresie ruchu 

drogowego i pieszego, w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno zasad 

bezpieczeństwa podczas transportu urządzeń i instalacji, przemieszczania osób, jak również 

zabezpieczenia pomieszczenia, w którym będą wykonywane instalacje. 

 

14. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowych. Ewentualne 

materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji, albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

15. Ochrona mienia związanego z realizacją zadania  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 

16. Dokumenty budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

 

Dokumentację stanowią: 

- umowa o wykonanie zamówienia, 

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami, 

- zatwierdzony projekt techniczny, 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy, 

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania                                      

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie, 

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi, 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, 

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów,  

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót. 

 

17. Postanowienia  końcowe  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz 290, z późniejszymi zmianami), 

innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                     

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.  

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.



 

          

18. Dokumentacja fotograficzna 
                          

     Pomieszczenie kotłowni 
 

                                                               
 
 
                Kocioł gazowy Viessman – 130kW – do demontażu 
  

                                                



 

          

 
            Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej – 300l – 2 szt do demontażu 
 

                                                
 
                                        Naczynia przeponowe – do demontażu 
 

                                               
 
 
 
 



 

          

 
                                  Istniejące odprowadzenie spalin do przebudowy 
 

                                            
 

         Drzwi do wymiany  
 

                                              
 
 
 
 



 

          

 

19. Schemat lokalizacji kotłowni gazowej 

 
 


