
 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE 

 
 
1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4,0 MW                     

z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej. Na zakres 

zamówienia składa się: 

 

I - Budowa budynku kotłowni z magazynem na biomasę. W skład budynku kotłowni 

wchodzi: główny budynek składający się z hali kotłów, pomieszczenia socjalnego, 

pomieszczenia sanitarnego, pomieszczenia magazynowego, antresoli oraz budynku 

magazynowego z zamontowanym wygarniaczem hydraulicznym (tzw. „podłogą 

ruchomą”) oraz otwartą - zadaszoną częścią magazynową na biomasę i zewnętrznych 

wolnostojących stalowych kominów posadowionych na oddzielnych fundamentach.  

II - Budowa instalacji sanitarnych wewnątrz budynku kotłowni oraz przyłączy wod.-kan. do 

budynku.  

III - Budowa instalacji elektrycznej wewnątrz budynku kotłowni oraz instalacji zasilająca 

kotłownię ze trafostacji FOREST Gorlice sp. z o.o. Zakres obejmuje: rozdzielnicę 

kotłowni. 

IV – Budowa technologii kotłowni opartej na kotłach na paliwo stałe o łącznej mocy 

znamionowej 4,0 MW przystosowanych do pracy w układzie zamknięty. 

V - Budowa  sieci ciepłowniczej napowietrznej z rur preizolowanych, składającej się z trzech 

odrębnych obiegów, zasilających wymienione w projekcie budowlanym obiekty 

zakładu. Obieg I o dł. 84 m zasilający suszarnie (1 MW); obieg II o dł. 720 m zasilający 

budynki: hala nr 1, BHP, hala nr 2, hala nr 4, administracyjno-warsztatowy, klejarnia 

(1,715 MW); obieg III o dł. 492 m zasilający budynki fryzowni, montażu i magazynu 

wyrobów gotowych, magazynu technicznego, hali nr 3-33, lakierni dużej (1,461 MW).  

Z racji prowadzenia nowobudowanej sieci ciepłowniczej częściowo po istniejących 

estakadach, Wykonawca w swoim zakresie ma przewidzieć prace związane                                

z demontażem istniejących sieci parowych (wyłączonych z eksploatacji), które kolidują 

z nowobudowanymi. 

V - Budowa węzłów ciepła w budynkach - Wykonanie węzłów cieplnych w przyłączonych 

budynkach zakładu FOREST Gorlice sp. z o.o., oraz włączenie ich w istniejące 

instalacje c.o. oraz c.w.u. 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego p.n. „Kotłownia 

wodna na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci 

ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego FOREST 

Gorlice sp. z o. o. w Gorlicach”. Projekt zatwierdzono decyzją Starosty gorlickiego                        

nr 334/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., nr AB.6740.218.2016. Decyzja prawomocna. 

 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest  również do wykonania: 

a) adaptacji projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do wymagań 

oferowanej instalacji; 

b) uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jeżeli takie będzie wymagane; 

CPV 

Główny przedmiot zamówienia: 
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45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 

Usługi i roboty: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych 

45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Prace przygotowawcze obejmują zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza 

budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich 

rozliczenie z Zamawiającym), urządzeń p.poż. i BHP oraz zapewnienie pełnej obsługi 

geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej. 
 

 

3. BUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI 

Budynek kotłowni wykonać jako budynek wolnostojący o wysokości 10,20 m z dachem 

dwuspadowym ze spadkiem 25°. Konstrukcję budynku wykonać wg. projektu 

konstrukcyjno-budowlanego: konstrukcja nośna stalowa, ściany, dach z płyt 

wielowarstwowych o grubości 10cm. Pomiędzy kotłownią a magazynem biomasy należy 

wykonać ścianę oddzielenia pożarowego o klasie REI120. Magazyn biomasy otwarty 

wykonany na konstrukcji stalowej, dach z blachy trapezowej. W kotłowni należy wydzielić 

pom. socjalne, dyżurkę oraz pomieszczenie składowania żużlu i popiołu. Pomieszczenie 

żużlowni wydzielić pożarowo, ściany o odporności REI 120 oraz strop o odporności                    

REI 120. 

 

4. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI  

 

4.1 DANE OGÓLNE 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę kotłowni wodnej na 

biomasę o mocy znamionowej 4,0 MW, zabudowaną w projektowanym budynku. 

Kotłownia wyposażona w dwa kotły.  

 

 

 

Technologia kotłowni powinna zapewniać: 

a) uzyskanie mocy cieplnej na poziomie 4,0MW; 
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b) ciągłe minimum techniczne, przy którym zachowana jest poprawna praca 

kotła/kotłów nie większe niż 600kW, Zamawiający dopuszcza zróżnicowanie                   

w mocy poszczególnych kotłów, tak aby uzyskać wymagane ciągłe minimum 

techniczne.* 
(*ciągłe minimum techniczne – jest to minimalna moc przy której może ciągle pracować kocioł.)   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli mocy znamionowej zainstalowanych kotłów. 

Na żądanie Zamawiającego producent kotłów ma: obowiązek dostarczyć wszelką niezbędne 

dokumentację potwierdzające uzyskanie zadeklarowanej mocy znamionowej, lub 

przeprowadzić badań/testów na miejscu zabudowy kotłów (pod nadzorem Zamawiającego). 

 

Schemat technologiczny 

Schemat technologiczny pracy kotłowni przedstawiono w dokumentacji projektowej – 

załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca może zmienić schemat technologiczny, w zakresie 

wymaganym do poprawnej pracy zaoferowanych urządzeń dotyczącym ich podłączenia. 

Wszelkie zmiany schematu technologicznego muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 

4.2. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI 

Wykonawca rozmieszcza urządzenia według własnego projektu wykonawczego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wszystkie instalowane urządzenia winny być 

umieszczone w obrysie projektowanego budynku.  

 

4.3 PALENISKO I KOCIOŁ 

Kotły wodne, niskotemperaturowe na biomasę o następujących parametrach: 

a) kotły przystosowane do pracy w układzie zamkniętym, grupa zabezpieczenia UDT; 

b) moc znamionowa dwóch kotłów 4,0 MW (zgodnie z dokumentami dopuszczającymi 

do stosowania, dokumentami dozorowymi UDT i tabliczką znamionową umieszczona 

na kotle + oznakowanie CE); 

c) minimalne obciążenie jednego z kotłów nie większe niż 600kW; 

c) sprawność kotła – min. sprawność powyżej 85 %;  

                           – max. sprawność powyżej 90 %; 

d) przystosowany do spalania paliwa o wilgotności od 30% do 55 %; 

e) maksymalna temperatura pracy kotła – min. 95 °C, 

f) minimalna temperatura zasilania – 60 °C, 

g) ciśnienie maksymalne – min. 2,5bar; 

h) ciśnienie próby – min. 4,5bar; 

i) komora spalania paleniska o min. dwubiegowym ciągu spalin, 

j) paliwo – biomasa: 

- średnia wartość opałowa biomasy – 7500 kJ/kg, kocioł ma mieć możliwość palenia 

biomasą o wartości opałowej do 12 000 kJ/kg. 

- wilgotność: 35 – 55 %, 

- zrębki z odpadów po produkcji przemysłu drzewnego, gradacja biomasy – max. 

30x50x150 (G50,G100) 

- maksymalny udział pyłu w paliwie wynosi 15 %, 

 

Konstrukcja kotłów ma zapewnić pracę jednostki z podaną gwarantowaną mocą oraz 

sprawnością, umożliwiać swobodny dostęp i dojście do przestrzeni wymagających 

czyszczenia i okresowych kontroli. 

Palenisko kotła musi posiadać ogniotrwałe obmurze o konstrukcji umożliwiającej 

spalanie biomasy o wilgotności do 55 %. Okładzina ceramiczna paleniska wykonana                       

z kształtek, odporna na wysokie temperatury. W złożonej ofercie należy przedstawić 

charakterystykę zastosowanych materiałów ceramicznych z podaniem ich typu                                  

i maksymalnych temperatur pracy. Palenisko od zewnątrz musi posiadać izolację cieplną                    

z wełny mineralnej oraz obudowę z blachy stalowej. 

Palenisko wyposażony w ruszt ruchomy napędzany hydraulicznie z żeliwnymi 

rusztowinami o wysokiej zawartości chromu oraz niklu. 
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Płomieniówki wyposażone w system pneumatycznego automatycznego czyszczenia 

podczas pracy, umożliwiający wydłużenie czasokresu pomiędzy czyszczeniami do których 

wymagane jest zatrzymanie kotła. Jeżeli dostęp do w/w przestrzeni wymaga specjalnych 

narzędzi lub urządzeń, muszą być one dostarczone wraz z instalacją jako integralna część 

instalacji według najnowszych dostępnych technologii.  

Przestrzeń wodna zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa. 

Wymiennik musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia                         

i temperatury w przypadku np. zaniku przepływu wody przez kocioł, zaniku prądu. 

Zadziałanie systemu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wzrostem temperatury                        

i ciśnienia musi być sygnalizowane na systemie wizualizacji. 

Do czyszczenia kotła należy zastosować odpowiednie podesty, wciągniki, konstrukcje 

wsporcze, drabiny itp.  

 

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania 

Powietrze pierwotne, wtórne i trzeciorzędne doprowadzić do paleniska kotła przy użyciu 

wentylatorów z regulowaną prędkością obrotową za pomocą inwerterów częstotliwości. 

Regulacja ilości powietrza w poszczególnych strefach musi być sterowana przepustnicami                       

z napędem elektrycznym. Pracą wentylatorów i przepustnic ma sterować automatyka kotła                

w funkcji obciążenia kotła, podciśnienia w palenisku, zawartości tlenu (%) w spalinach. 

 

Układ usuwania i oczyszczania spalin 

Spaliny powstałe w kotle mają być wstępnie oczyszczane w multicyklonach, a następnie 

kierowane są do elektrofiltru, gdzie następuje zasadnicze odpylanie w stopniu 

umożliwiającym osiągnięcie założonych i wymaganych norm emisji pyłu. Elektrofiltr winien 

być wyposażony w zespół zasilający umożliwiający płynną zmianę parametrów pracy                     

w przedziale 0 ÷ 100 % mocy. Regulacja wydajności wentylatora wyciągowego odbywać 

musi się płynnie za pomocą inwertera częstotliwości według algorytmu regulacji 

powiązanego z regulacją procesu spalania. 

Elektro filtr powinien być wyposażony w: 

- agregat wysokiego napięcia 

- sterowanie 

- podgrzewany lej osadczy 

- transporter ślimakowy wygarniający osady,  

- śluzę 

- zbiornik na osady 

 

Spaliny z instalacji oczyszczania spalin należy odprowadzić do zaprojektowanego, 

zewnętrznego komina stalowego o wysokości minimum 16 m i średnicy minimum 500 mm. 

Trzon nośny ma stanowić rura stalowa, wewnątrz której zainstalowano izolowany termicznie 

wkład ze stali nierdzewnej AISI316L. 

 

Emisje 

Układ musi zapewniać standardy emisyjne określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 6 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.680) w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów. Ponadto wielkość emisji w warunkach umownych (temperatura 

273k, ciśnienie 101,3 kPa, gazy suche) nie może być wyższa od poniżej określonych 

wartości: 

 

· emisja SO2 ≤ 200 mg/Nm
3
, 

· emisja NOx ≤ 400 mg/Nm
3
, 

· emisja pyłu ≤ 50 mg/Nm
3
. 

 



 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ  
Strona 5  

 

. Do pomiaru emisji należy wykonać na czopuchu króćce pomiarowe zgodnie z PN-Z-

04030-7:1994. Pierwszy pomiar wykonać przy rozruchu, następny pomiar kontrolny 

wykonać przed czyszczeniem instalacji, po około 120 dniach. 

Również emisja hałasu do środowiska w warunkach normalnego funkcjonowania tej 

instalacji nie może przekroczyć dopuszczalnej emisji wyrażonej przez równoważny poziom 

dźwięku emitowanego na obszary zabudowy mieszkalnej jedno i wielorodzinnej – zgodnie                                      

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (tj. Dz.U.2014.112). 

Ścieki – wskaźnik zanieczyszczeń nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.                                           

(tj. Dz.U.2016.1757). 

 

Układ odpopielania 

Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny system odpopielania umożliwiający 

odprowadzenie popiołów z paleniska, przestrzeni pod rusztowej oraz nad rusztowej. Popiół 

gromadzony będzie w szczelnie zamykanych pojemnikach na terenie kotłowni.  

Transport popiołów z kotłowni do pomieszczenia żużlowni oraz poza teren kotłowni 

dostosowany do zaoferowanej technologii kotłowni.  

Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie zaproponowany sposób transportu popiołów 

poza teren kotłowni. 

 

Układ podawania paliwa 

Układ podawania paliwa składa się z: 

- podłogi ruchomej (wygarniacze z napędem hydraulicznym), 

- transporterów łańcuchowych dostarczających zrębki do kotłów, 

- zintegrowanego z kotłami układu bezpośredniego podawania paliwa do kotła 

wyposażonego w mechaniczny system zabezpieczający przed cofnięciem płomienia 

do systemu transportu, oraz dodatkowo w wodny układ gaśniczy z sygnalizacją 

zadziałania. 

 

Układ winien umożliwiać transport zrębki z odpadów po produkcji przemysłu 

drzewnego, gradacja biomasy – max. 30x50x150 (G50,G100). Wydajność urządzeń 

transportowych należy dostosować do wydajności obu palenisk. Układ bezpośredniego 

podawania paliwa ma umożliwiać podawanie porcji paliwa proporcjonalnie do stopnia 

obciążenia poszczególnych kotłów. Urządzenia transportujące biomasę – transportery, 

popychacze należy przewidzieć do transportu mokrego paliwa. Elementy wykonawcze 

wykonane ze stali odpornej na ścieranie, z możliwością wymiany i regeneracji. Dla układu 

transportu łańcuchowego do rozruchu należy zastosować inwerter częstotliwości (falownik). 

 

System podawania paliwa musi być zabezpieczony przed cofnięciem ognia również                 

w przypadku zaniku prądu. Zawór termostatyczny bezpośredniego działania z pomiarem 

temperatury w podajnikach. (przy przekroczeniu temp. 95ºC zawór otworzy się i umożliwi 

dopływ odpowiedniej ilości wody w celu wygaszenia ognia w podajniku). 

 

Układ sterowania 

System sterowania powinien w pełni automatycznie obsługiwać systemy, urządzenia: 

paleniska, kotła, elektrofiltru, podawania paliwa oraz usuwania popiołu. Szafa sterowania 

pełniąca nadzór nad pracą całej linii do spalania biomasy powinna być oparta o sterownik 

typu PLC oraz posiadać panel dotykowy LCD o przekątnej min. 15”. 

 

Minimalne wymagania dotyczące zakresu kontroli: 

- monitoring temperatury wody kotłowej 

- monitoring temperatury paleniska (logika zabezpieczenia przed przegrzewaniem                    

i topieniem szlaki) 

- monitoring temperatury spalin 
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- monitoring zawartości tlenu w spalinach (sonda lambda- modulowana praca 

wentylatorów nadmuchu wtórnego) 

- monitoring podciśnienia w komorze spalania 

- sygnalizacja alarmów 

- zdalna diagnostyka (on-line) 

Dla pozostałych urządzeń nie wchodzących w skład technologii kotłowni oraz instalacji 

oświetleniowej należy wykonać szafę zasilająco-sterującą. Szafę oraz instalację należy 

wykonać wg. projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. 

 

5. SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

Parametry techniczne sieci: 

- temperatura pracy 90/70 °C, 

- ciśnienie dop. 1,6 MPa. 

- ciśnienie pracy ≤ 2,5 bar 

Sieci ciepłownicza wykonana z rur i elementów preizolowanych typu Spiro w izolacji Plus, 

zgodnie z projektem i uzgodnieniami. Instalacja napowietrzna prowadzona po istniejących 

oraz projektowanych estakadach. Nie przewiduję się systemu alarmowego. 

Po wykonaniu sieci Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumentację powykonawczą. 

 

Rura przewodowa 

a) Rura przewodowa musi być atestowaną rurą stalową wyłącznie w gatunku P235Gh 

zgodnie z PN -EN 10216-2, PN- EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 - spełniającą 

wymagania określone w normie PN-EN 253 + A2:2015 i posiadającą certyfikat jakości 

3.1.B zgodnie z normą PN-EN 10204 : 2006. 

b) Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury. 

c) Długość handlowa rur przewodowych musi wynosić 12 m lub 6m. 

d) Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy stalowych rur 

przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220 : 2005. 

e) W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzna 

powierzchnia wszystkich rur na etapie produkcji powinna być poddana procesowi 

oczyszczania i śrutowania. 

 

Izolacja termiczna 

a) Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur i elementów preizolowanych musi spełniać 

wymagania normy PN-EN 253 + A2:2015 oraz musi być spieniana cyklopentanem. 

b) Pianka izolacyjna PUR musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 + A2:2015 

odnośnie: 

- struktury komórkowej , 

- gęstość pianki, która winna być nie mniejsza niż 60 kg/m3, 

- wytrzymałości na ściskanie po kierunku promieniowym przy odkształceniu 

względnym 10% - min 0,3 MPa, 

- chłonność wody w podwyższonej temp. maksimum 10% w czasie 90 minut. 

c) Pianka izolacyjna do izolowania połączeń powinna być dostarczana w opakowaniach 

zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania 

pojedynczego złącza. 

d) Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej 

temperatury pracy. 

e) Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony                  

w temperaturze 50 ºC nie może być większy niż 0,029 W/mK. 

 

Płaszcz osłonowy 

Płaszcz osłonowy wykonany z blachy ocynkowanej wg normy PN-EN 10346:2009, 

grubość blachy nie mniejsza niż 0,6 mm, grubość powłoki cynkowej(z kwiatem) 19 µm. 
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Zespół rurowy 

Dostarczone gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi norm PN-EN 253 + 

A2:2015 zwłaszcza w zakresie tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od 

współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym. 

Producent rur preizolowanych winien posiadać badanie przeprowadzone zgodnie z normą 

PN-EN 253 + A2:2015 wykazujące, że wymogi określone w w/w normie są spełnione. 

 

Elementy prefabrykowane (kształtki) 

a) Łuki (kolana) muszą być prefabrykowane. Nie dopuszcza się do stosowania kolan 

segmentowych. Kolana winny być gięte na gorąco. 

b) Trójniki (odgałęzienia). Dopuszcza się jedynie trójniki prefabrykowane wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 448 punkt 4.1.4. 

c) Zwężki. Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe 

wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych 

odcinków rur o różnych średnicach. 

 

6.  WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1. Wykonawca zgodnie z ustawą o odpadach jest wytwórcą odpadów powstających                       

w wyniku świadczenia usługi w zakresie robót demontażowych zbędnych urządzeń, 

instalacji i budowli. Wszystkie powstałe odpady należą do Wykonawcy, z wyjątkiem 

złomu stalowego, który pozostaje własnością Zamawiającego. Złom stalowy należy 

pociąć i załadować do podstawionych kontenerów lub we wskazanym miejscu. 

2. Technologię kotłowni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu 

Dozoru Technicznego oraz polskimi normami. Uzyskanie wszelkich zaświadczeń, 

uzgodnień i dopuszczeń oraz przeprowadzenie badań i prób z udziałem UDT obciąża 

Wykonawcę. Na wykonane elementy kotła uzyskać poświadczenia UDT. 

3. Budowę kotła zrealizować na podstawie  projektu budowlanego załącznik nr 7. 

4. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić 

ich rok produkcji. Kompletacja dostaw oraz rozpoczęcie robót montażowych może 

nastąpić po wcześniejszym przedłożeniu i akceptacji dokumentacji technicznej 

spełniającej obowiązujące przepisy prawa. 

5. Materiały i urządzenia zastosowane winne być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 

w roku rozpoczęcia prac lub roku poprzednim i posiadać wymagane certyfikaty. 

6. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami realizacji robót budowlanych określonymi 

Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018.1202). 

7. Pomiary energetyczne kotła wykonać zgodnie z normą PN-EN 12952-15:2006 „Kotły 

wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 15: Badania odbiorcze”. 

8. Emisja hałasu do środowiska wynikająca z budowy obiektu nie może spowodować 

zwiększenia hałasu zewnętrznego. Hałas i wibracje scharakteryzowane przez 

Równoważony poziom dźwięku A na zewnątrz obszaru przeznaczonego pod tereny 

usługowe i przemysłowe, powinien wynosić mniej niż dopuszczalny poziomu hałasu dla 

terenu określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.                          

(tj. Dz.U.2014.112) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

9. Na etapie budowy zapewnić zminimalizowanie oddziaływania przedsięwzięcia poprzez: 

- odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczeń                    

i hałasu, posiadających wysokiej klasy tłumiki, 

- eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – wyłączanie silników urządzeń 

nie pracujących w danej chwili, 

- ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu do pory 

dziennej godz. 6.00 – 22.00, 

- selektywną zbiórkę odpadów, 

- używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie, 

- właściwe wykonawstwo, nadzór oraz odbiory robót zanikowych i odbiór końcowy                   

z gwarancją jakości i bezpieczeństwa przedsięwzięcia, 
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- zaplecze budowy, na którym będzie parkował sprzęt budowlany, zostanie 

zorganizowane na terenie utwardzonym lub zabezpieczonym warstwą 

nieprzepuszczalną, 

- stan sprzętu budowlanego będzie na bieżąco monitorowany aby zminimalizować 

potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. 

12. Wykonawca zapewnia kompleksowe przeszkolenie dwóch wskazanych przez 

Zamawiającego pracowników z obsługi kotłowni. 

14. Po zrealizowaniu zadania przed odbiorem końcowym należy wykonać: 

- pomiary emisji gazów i pyłów, 

- pomiary emisji hałasu, 

Pomiary emisji zanieczyszczeń wyprowadzanych do powietrza (SO2, NOx, CO, CO2, 

pyłu) oraz hałasu należy wykonać zgodnie z metodyką referencyjną wynikającą                                                

z warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2014 r. (Dz.U. 2014.1542). Wszystkie pomiary emisji powinny być wykonane przez 

akredytowane laboratoria. 

 

 

 
 


