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        Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
0800-OP.2300.2.30.2021 

         
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego  

z automatyką pogodową, o mocy 26 kW po stronie C.O. wraz  z uruchomieniem i włączeniem  

do istniejącej grzewczej instalacji wewnętrznej budynku, w którym znajduje się siedziba Placówki 

Terenowej KRUS we Włodawie. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

Lokalizacja:  

 Placówka Terenowa KRUS we Włodawie, ul. Suchawska 9, 22-200 Włodawa;  

 budynek jednopiętrowy z podpiwniczeniem; 

 pomieszczenie piwnicy, gdzie obecnie znajduje się kotłownia z piecem na olej opałowy  grzewczy. 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 

 uzgodnienie dokumentacji/ lokalizacji węzła cieplnego z MPGK Sp. z o.o., ul. Żołnierzy WiN 22,  

22-200 Włodawa; 

 dostawa, wniesienie i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego z automatyką pogodową  

w pomieszczeniu piwnicy PT KRUS we Włodawie  wraz z podłączeniem i doprowadzeniem 

zasilania z sieci miejskiej, po wykonaniu przyłącza; 

 połączenie wewnętrznej instalacji C.O. w taki sposób, aby można było przy użyciu zaworów 

zamienienie korzystać z nowo zamontowanego jednofunkcyjnego węzła lub  z obecnego systemu 

wykorzystującego kocioł C.O. zasilany olejem opałowym grzewczym; 

 pierwsze uruchomienie urządzenia wraz z rozruchem technologicznym instalacji. W ramach 

pierwszego uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

 sprawdzenia prawidłowości podłączenia urządzenia grzewczego w szczególności do 
instalacji wewnętrznej C.O. oraz instalacji z siecią miejską,  

 regulacji parametrów grzewczych, 

 kontroli poprawności działania, 

 sprawdzenia zabezpieczeń, 

 przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie ogólnej obsługi zamontowanego 

urządzenia oraz konieczności wykonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z gwarancją 

producenta; 

  załatwienia wszelkich spraw związanych z odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji węzła 

cieplnego; 

 przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, techniczno-rozruchowej oraz karty 

gwarancyjnej i instrukcji obsługi zamontowanego węzła cieplnego; 

 wykonywania konserwacji zainstalowanego urządzenia przed i po zakończeniu kolejnych sezonów 

grzewczych, w okresie udzielonej gwarancji, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w §2 ust. 1 wzoru umowy. 
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Parametry techniczne i wyposażenie kompaktowego węzła: 

Część  wysokoparametrowa: 

 płytowy wymiennik ciepła  o mocy  minimum 25 kW; 

 zawór regulacyjny z siłownikiem; 

 regulator różnicy ciśnień; 

 wskaźniki ciśnienia i temperatury; 

 odpowietrznik ręczny 

Część niskoparametrowa c.o.: 

 pompa obiegowa c.o.  o wysokiej sprawności EEI ‹0.20; 

 zawór bezpieczeństwa; 

 odpowietrznik automatyczny; 

 manometr/y; 

 naczynie przeponowe; 

 zawory kulowe 

Układ regulacji automatycznej: 

 regulator pogodowy Trovis 5573 (SAMSON) lub równoważne; 

 czujnik temperatury zewnętrznej; 

 czujniki temperatury (przylgowe); 

Pozostałe elementy: 

 płyta tylna węzła z obudową; 

 izolowane wewnętrzne przewody grzewcze; 

 gwarancja na montaż i zainstalowane urządzenia minimum 24 miesiące; 

 pozostałe materiały niezbędne do realizacji zamówienia m.in. rury i kształtki miedziane, zawory 

odcinające. 

Zaoferowany jednofunkcyjny kompaktowy węzeł cieplny powinien być fabrycznie nowy  

oraz kompatybilny z istalacją wew. C.O. oraz instalacją miejską i posiadać gwarancję. 

Zaoferowany węzeł cieplny winien spełniać poniższe minimalnie parametry  techniczne: 

 ciśnienie robocze      - 16 bar 

 max. różnica ciśnienia zasilania i powrotu sieci   - 12 bar 

 dyspozycja do modułu 1 – wymiennikowego ,,na przyłączu” - 1 bar 

 obliczeniowa temperatura zasilania sieci (zima)   - 1300C 

 temperatura powrotu (zima)     - 800C 

 temperatura obliczeniowa dla C.O.    - 80/600C 

 maksymalne ciśnienie dla C.O.     - 3 bar 

 maksymalna moc dla C.O.     - 26 kW 

 obliczeniowe opory hydrauliczne instalacji C.O.   - 14 do 20 kPa 

 

 

 

 

Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył              

w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych 

parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych 

producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie 

produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy 

wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający przewiduje i zaleca dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty 

na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem 

Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji które 

mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 

i realizacji zamówienia. Termin i czas przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie                       

pod nr telefonu 081 759 35 32 z kierownikiem Wydziału OAG OR KRUS w Lublinie Panem Grzegorzem 

Wilińskim lub osobą upoważnioną.  

Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo – technicznych przedmiotu zamówienia oraz 

określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca.  Cena oferty powinna 

zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, montażem, podłączeniem, doprowadzeniem zasilania, 

uruchomieniem i sprawdzeniem poprawności działania oraz przeszkoleniem z ogólnej obsługi urządzeń 

pracowników Zamawiającego. Po podpisaniu umowy, Wykonawca nie może kwestionować wielkości 

ofertowych, na bazie których została złożona oferta.  

Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00. Koszt przeprowadzenia wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 

Ponadto Wykonawca powinien: 

 posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązać się wykonać przedmiot zamówienia przy 

zachowaniu należytej staranności, z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów; 

 dokonać wizji lokalnej celem ustalenia szczegółów wykonania prac oraz rodzaju materiałów   

montażowych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia;  

 przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  

i postanowieniami umowy. 

Wszelkie czynności montażowe typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim 

zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych oraz w godzinach uzgodnionych 

z Zamawiającym. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan 

techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia. 

Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać 

się będą w funkcjonującym obiekcie użyteczności publicznej. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia 

budynku z eksploatacji na czas wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z czym wszystkie prace 

muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania prac, które zakłócać będą pracę 

Zamawiającego – bez względu na ich stan, zakres i zaawansowanie. Doraźne przerwy z tego tytułu nie 

mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność 

wydłużenia terminu zakończenia umowy 

Zakres w/w prac obejmuje pracę wewnątrz obiektu, oznacza to, iż wykonawca zobowiązany będzie do 

zabezpieczenia pomieszczeń w trakcie prac przed ingerencją osób trzecich, należy odpowiednio 

zabezpieczyć i oznaczyć przed każdym z mogących potencjalnie wystąpić zagrożeń. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zabezpieczyć ochronę 

własności publicznej i prywatnej, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w trakcie 

realizacji robót i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie 



 

4 
 

0
8

0
0

-O
P

.2
3

0
0

.2
.3

0
.2

0
2

1
 

Zamawiającego a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego 

mienia, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

robót przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu. 

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 

15:15 , z wyłączeniem prac generujących duże hałasy.  

Prace o nadmiernym natężeniu dźwięku muszą być wykonane po godzinach pracy OR KRUS Lublin, czyli po 

godz. 15:15, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Proponowane wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały 

niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich 

powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji oraz kosztów przeglądów 

wymaganych dla zachowania okresu gwarancji.  

Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości, ponadto 

zachowa szczególną ostrożność w trakcie dowozu materiałów do w/w prac oraz wywozu materiałów 

pochodzących z terenu prac. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda przedłożenia przez Wykonawcę: - wykazu osób 

upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy.  

Wszelkie wątpliwości związane z organizacją prac należy konsultować z kierownikiem Wydziału 

Administracyjno – Gospodarczego OR KRUS w Lublinie Panem Grzegorzem Wiślińskim lub osobą 

upoważnioną.  

Wymagania końcowe:  

 w ramach udzielonej gwarancji minimum 24 miesięcy Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnej 

konserwacji urządzeń przed i po zakończeniu kolejnych sezonów grzewczych;   

 Wykonawca bezwzględnie dołączy do oferty karty charakterystyki zaoferowanego urządzenia 

potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego; 

 odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem potwierdzającym wykonanie prac bez wad  

i w terminie umownym, ewentualnie wykaz wad i usterek.  

Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy  

Termin realizacji : do dnia 30 września 2021 r.  


