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OPRACOWANIA 
PODPIS 

 

 

  Projektant     

   

 

 mgr inż.  

 Adam Konsencjusz 

do projektowania  

 w specjalności  

architektonicznej bez ograniczeń 

nr uprawnień:36/07/DOIA         

Architektura  

Sprawdzający 
mgr inż. Przemysław 

Zagórski 

do projektowania  

 w specjalności  

architektonicznej bez ograniczeń 

nr uprawnień: 66/07/DOIA 

Architektura  

 

 

  Projektant     

   

 

 mgr inż.  

 Piotr KLIMCZAK 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności  

instalacji sanitarnych 

nr uprawnień:  

OPL/1350/PBS/17         

Branża sanitarna  

Sprawdzający 
mgr inż.  

Marcin Bieniarz 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności  

instalacji sanitarnych 

nr uprawnień:  

OPL/1527/PWBS/18 

Branża sanitarna  

 

 

  Sprawdzający    

   

 

 inż.  

 Bożena LECHOWICZ 

do projektowania w ograniczonym 

zakresie w specjalności 

instalacji elektrycznych 

nr uprawnień:  

175/93/OP        

Branża elektryczna  

Projektant 
mgr inż.  

Krzysztof Kunicki 

do projektowania w ograniczonym 

zakresie w specjalności 

instalacji elektrycznych 

nr uprawnień:  

OPL/1056/POOE/14 

Branża elektryczna  

NAMYSŁÓW, LUTY 2022 r. 

 

 

 

Niniejsze uzupełnienie stanowi załącznik do opracowanego i uzgodnionego z konserwatorem 

zabytków projektu wykonawczego i jest jego integralną częścią. Dokumenty te należy traktować 

jako jedno, zarówno podczas wyceny prac jak i realizacji zamierzenia budowlanego. Całość została 

podzielona na dwa zakresy, elektryczny oraz sanitarny. Nazwy własne podane w projekcie 

posłużyły jedynie za przykład rozwiązań, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych 

jednak każdorazowo po uzgodnieniu z autorami niniejszego projektu.  

Uzupełnienie zawiera doszczegółowienie między innymi w zakresie stosowania rozwiązań 

równoważnych i zamiennych. 
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1. Branża elektryczna 

a) Wykonując prace ziemne w zakresie branży elektrycznej, zleceniobiorca jest zobowiązany do 

usunięcia nieczynnych oraz nieużytkowanych sieci elektrycznych, na które natknie się 

podczas realizacji nowych tras kablowych. Zmiany należy nanieść geodezyjnie.  

b) W wycenie należy uwzględnić również utylizację starych lamp oraz żarówek. 

c) W wycenie należy uwzględnić również utylizację zdemontowanych podgrzewaczy. 

d) Poniżej uszczegółowienie zamontowanych lamp zgodnie 

e) Wszelkie dostarczone na plac budowy sprzęty i urządzenia do zamontowania mają być 

fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej jak w roku 2021 

Symbol oprawy A1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: montażu nastropowego lub zawieszanego z użyciem 

dodatkowych akcesoriów. Płynna regulacja wysokości zawieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ 

montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: nie mniej jak 6700lm; 

Maksymalna skuteczność świetlna: nie mniej jak 131lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; 

Ogólny wskaźnik oddawania barw nie mniej jak (Ra): >80; Średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 

134000 h,L80B50 - 86000 h,L90B50 - 42000 h; Kolor oprawy: biały, półmat. 

Symbol oprawy A2 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: montażu nastropowego lub zwieszanego z użyciem 

dodatkowych akcesoriów. Płynna regulacja wysokości zawieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ 

montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny nie mniej jak: 4700lm; 

Maksymalna skuteczność świetlna nie mniej jak: 142lm/W; Temperatura barwowa najbliższa nie 

mniej jak: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; Średnia trwałość nie 

mniej jak: L70B50 - 143000 h,L80B50 - 91000 h,L90B50 - 45000 h; Kolor oprawy: biały, półmat, 

Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I;  

 

Symbol oprawy B1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: rodzaj oprawy: liniowe, podwyższona szczelność; typ  
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montażu: do nabudowania; miejsce montażu: sufit; Strumień świetlny nie mniej jak: 7400lm; 

Maksymalna skuteczność świetlna nie mniej jak: 157lm/W; Temperatura barwowa najbliższa nie 

mniej jak: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; Średnia trwałość nie 

mniej jak: L70B50 - 170000 h,L80B50 - 107000 h,L90B50 - 51000 h; Kolor oprawy: biały, półmat, 

Stopień ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I;  

Symbol oprawy B2 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: rodzaj oprawy: liniowe, podwyższona szczelność; typ 

montażu: do nabudowania; miejsce montażu: sufit; strumień świetlny nie mniej jak: 6000lm; 

maksymalna skuteczność świetlna nie mniej jak: 158lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie 

mniej jak: 4000K ; ogólny wskaźnik oddawania barw nie mniej jak (Ra): >80; średnia trwałość nie 

mniej jak: L70B50 - 170000 h,L80B50 - 107000 h,L90B50 - 51000 h; Kolor oprawy: biały, Stopień 

ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Zakres dopuszczalnych temperatur 

otoczenia: od 0°C do 25°C;  

 

Symbol oprawy B3 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: rodzaju oprawy: liniowe, podwyższona szczelność; typ 

montażu: do nabudowania; miejsce montażu: sufit; strumień świetlny nie mniej jak: 4300lm; 

maksymalna skuteczność świetlna nie mniej jak: 154lm/W; temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; 

ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 

170000 h,L80B50 - 107000 h,L90B50 - 51000 h; kolor oprawy: biały, półmat, stopień ochrony IP: IP44; 

stopień ochrony IK: IK06; klasa ochronności: I;  

Symbol oprawy C1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: podwyższony stopień ochrony IP54 i IK07.; rodzaj oprawy: 

podwyższona szczelność, plafony i kinkiety; typ montażu: do nabudowania; miejsce montażu: ściana, 

sufit; strumień świetlny nie mniej jak: 3400lm; maksymalna skuteczność świetlna nie mniej jak: 

117lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie mniej jak: 4000K ; ogólny wskaźnik oddawania barw 

(Ra) nie mniej jak: >80; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 104000 h,L80B50 - 66000 h,L90B50 - 
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33000 h; kolor oprawy: biały, barwiony w masie; Stopień ochrony nie mniej jak IP: IP54; Stopień 

ochrony IK nie mniej jak: IK07; Klasa ochronności: nie mniej jak II;  

Symbol oprawy C2 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: podwyższony stopień ochrony nie mniej jak IP54 i IK07; 

rodzaj oprawy: podwyższona szczelność, plafony i kinkiety; typ montażu: do nabudowania; miejsce 

montażu: sufit, ściana; strumień świetlny nie mniej jak: 1400lm; maksymalna skuteczność świetlna 

nie mniej jak: 117lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie mniej jak: 4000K ; ogólny wskaźnik 

oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 104000 h,L80B50 - 

66000 h,L90B50 - 33000 h; kolor oprawy: biały, stopień ochrony nie mniej jak IP: IP54; stopień 

ochrony IK nie mniej jak: IK07; Klasa ochronności nie mniej jak: II;  

Symbol oprawy C3 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: podwyższony stopień IP54 i IK07; rodzaj oprawy: plafony i 

kinkiety, podwyższona szczelność; typ montażu: do nabudowania; miejsce montażu: ściana, sufit; 

strumień świetlny nie mniej jak: 2500lm; maksymalna skuteczność świetlna nie mniej jak: 104lm/W; 

temperatura barwowa najbliższa nie mniej jak: 4000K ; ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie 

mniej jak: >80; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 104000 h,L80B50 - 66000 h,L90B50 - 33000 h; 

kolor oprawy: biała, stopień ochrony IP nie mniej jak: IP54; stopień ochrony IK nie mniej jak: IK07; 

Klasa ochronności nie mniej jak: II. 

Symbol oprawy D1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: podwyższona szczelność; typ montażu: zwieszane, do 

nabudowania; miejsce montażu: sufit, ściana; strumień świetlny nie mniej jak: 7470lm; maksymalna 

skuteczność świetlna nie mniej jak: 159lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie mniej jak: 4000K ; 

ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 

126000 h,L80B50 - 80000 h,L90B50 - 40000 h; Kolor oprawy: szary, stopień ochrony IP nie mniej jak: 

IP66; stopień ochrony IK nie mniej jak: IK08; Klasa ochronności nie gorsza jak: I;  
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Symbol oprawy D2 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: podwyższona szczelność; typ montażu: zwieszane, do 

nabudowania; miejsce montażu: sufit, ściana; strumień świetlny nie mniej jak: 4010lm; maksymalna 

skuteczność świetlna nie mniej jak: 160lm/W; Temperatura barwowa najbliższa nie gorsza jak: 4000K; 

Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)nie gorszy jak: >80; Średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 

146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; kolor oprawy: szary, stopień ochrony IP nie mniej jak: 

IP66; Stopień ochrony IK nie gorszy jak: IK08; Klasa ochronności nie gorsza jak: I; kształt oprawy: 

tubularna; zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;  

Symbol oprawy E1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: Klasa ochronności nie gorzej jak II; rodzaj oprawy: kasetony; 

typ montażu: do wbudowania; miejsce montażu: sufit; strumień świetlny nie mniej jak: 4300lm; 

maksymalna skuteczność świetlna nie mniej jak: 123lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie 

mniej jak: 4000K ; ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; średnia trwałość nie 

mniej jak: L70B50 - 154000 h,L80B50 - 97000 h,L90B50 - 46000 h; kolor oprawy: biały, stopień 

ochrony IP nie mniej jak: IP40; Klasa ochronności nie gorsza jak: II; kształt oprawy: kwadratowa; 

zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;  

Symbol oprawy F1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: rodzaj oprawy: kasetony; typ montażu: do wbudowania; 

miejsce montażu: sufit; strumień świetlny nie mniej jak: 4900lm; maksymalna skuteczność świetlna 

nie mniej jak: 136lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie mniej jak: 4000K ; ogólny wskaźnik 

oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 176000 h,L80B50 - 

111000 h,L90B50 - 53000 h; kolor oprawy: biały, stopień ochrony IP nie mniej jak: IP20; Klasa 

ochronności nie gorsza jak: I; kształt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur 

otoczenia: od 0°C do 25°C; 

Symbol oprawy G1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: rodzaj oprawy: profile i struktury; typ montażu: zwieszane, 
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do nabudowania; miejsce montażu: sufit; strumień świetlny nie mniej jak: 4000lm; maksymalna 

skuteczność świetlna nie mniej jak: 103lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie mniej jak: 4000K ; 

ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie mniej jak: >80; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 

146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; kolor oprawy: aluminiowy, anodowany; Stopień 

ochrony IP nie gorszy jak: IP20; Stopień ochrony IK nie gorszy: IK07; Klasa ochronności nie gorsza jak: 

I; kształt oprawy: prostokątna; zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;  

Symbol oprawy H1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: rodzaj oprawy: linie szybkiego montażu i projektory; miejsce 

montażu: sufit; strumień świetlny nie mniej jak: 1400lm; maksymalna skuteczność świetlna nie mniej 

jak: 100lm/W; temperatura barwowa najbliższa nie mniej jak: 4000K ; ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra) nie mniej jak: >90; średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 231000 h,L80B50 - 145000 

h,L90B50 - 69000 h; kolor oprawy: biały, stopień ochrony IP nie gorszy jak: IP20; Klasa ochronności 

nie gorsza jak: I; kształt oprawy: tubularna. 

Symbol oprawy K1 

Oprawa dekoracyjna. żyrandol. 5x15W LED typ do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 

zabytków w Opolu. 

 

Symbol oprawy L1 

Oprawa dekoracyjna. kinkiet. 15W. LED typ do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 

zabytków w Opolu. 

Symbol oprawy EM1 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego-

kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z 

normą EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Układ 

optyczny powinien być optymalizowany do równomiernego rozświetlenia piktogramu. Rodzaj 

oprawy: kierunkowe z własnym zasilaniem, kierunkowe do centralnej baterii; System pracy ośw. 

awaryjnego: ATI, STI, CB220, CTI - DALI; Czas autonomii nie mniej jak: 1h, 3h, CB; Technologia 

akumulatora nie gorsza jak: NiCd, NiMH, Ogólny wskaźnik oddawania barw nie gorszy jak(Ra): >70; 
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Moc w trybie awaryjnym nie mniej jak: 1.20W; Klasa ochronności nie mniej jak: II; Kształt oprawy: 

prostokątna. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Wysokość montażu: 

<=3 m; Średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000 h,L90B50 - 25000 h; 

Symbol oprawy EM2 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: oprawa nastropowa do oświetlenia awaryjnego-

kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z 

normą EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Rodzaj 

oprawy: kierunkowe z własnym zasilaniem, kierunkowe do centralnej baterii; System pracy ośw. 

awaryjnego: STI, ATI, CB220, CTI - DALI; Czas autonomii nie mniej jak: 1h, 3h, CB; Technologia 

akumulatora nie gorsza jak: NiCd, NiMH; Tryb pracy: TC, CBA; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) 

nie mniej jak: >70; Moc w trybie awaryjnym nie mniej jak: 1.20W; Klasa ochronności nie mniej jak : II; 

Sterowanie przewodowe: BM, RM, CB220, CTI DALI; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 

-20°C do 25°C; Wysokość montażu: <=3 m; Średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 

51000 h,L90B50 - 25000 h; 

Symbol oprawy EM3.4.5 

Inwestor dopuszcza stosowanie oprawy równoważnej, przy czym koniecznym jest zachowanie 

parametrów jakościowych dotyczących: nastropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-

ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie 

awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. 

Dostępne układy optyczne o rozsyłach: antypanicznym, korytarzowym, asymetrycznym i dookólnym, 

dla zapewnienia możliwości realizacji wszystkich potrzeb w zakresie oświetlenia awaryjnego. Rodzaj 

oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem, Ewakuacyjne do centralnej baterii; Strumień świetlny w 

trybie awaryjnym (PELF) nie mniej jak: 160lm - 440lm; EBLF: 100.00, 106.25; System pracy ośw. 

awaryjnego: ATI, CTI - DALI, STI, CB220; Czas autonomii nie mniej jak: 1h, 3h, CB; Technologia 

akumulatora nie gorsza jak: LiFePO4, Tryb pracy: TC, CBA; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) nie 

mniej jak: >70; Geometria rozsyłu światłości: antypaniczny, korytarzowy, symetryczny, asymetryczny; 

Moc w trybie awaryjnym nie mniej jak: 1.00W, 3.00W, 2.00W; Stopień ochrony IP nie mniej jak: IP65; 

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C; Temperatura pracy: 25°C; Wysokość 

montażu: <=3 m, >3-6 m; Średnia trwałość nie mniej jak: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 

h,L90B50 - 100000 h; 
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2. Branża sanitarna 

 

a) Wykonując prace ziemne w zakresie branży sanitarnej, zleceniobiorca jest zobowiązany do 

usunięcia nieczynnych oraz nieużytkowanych ciepłociągów, na które natknie się podczas 

realizacji nowych sieci. Zmiany należy nanieść geodezyjnie.  

b) W wycenie należy uwzględnić również posegregowanie oraz usunięcie z terenu inwestycji 

złomu żelaznego oraz nieżelaznego. 

c) W wycenie należy uwzględnić również przygotowanie pomieszczeń w których będzie 

zainstalowana automatyka, pomieszczenie obecnej kotłowni oraz pomieszczenie hydroforni. 

d) W zakresie wykonującego jest również obsadzenie roślinnością w postaci Laurowiśnia 

wschodnia znana również pod nazwami: laurośliwa wschodnia, wawrzynośliwa, śliwa 

wawrzynolistna, wysokość pojedynczej sadzonki nie mniejsza jak 60,00 cm projektowanych 

urządzeń grzewczych. 

e) Wszelkie dostarczone na plac budowy sprzęty i urządzenia do zamontowania mają być 

fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej jak w roku 2021 

f) Poniżej uszczegółowienie zamontowanych urządzeń sanitarnych   

 Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PE na przykład w systemie 

firmy Wavin lub równoważnym systemie ze złączami zaprasowanymi umożliwiający 

układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych, na przykład rura  Pex-C/Alu/Pex-C  

Kształtka => PVDF ( polifluorek winylidenu ), producenta Henco 

 Rury z c.w.u. oraz cyrkulacja łączące budynek hydroforni z budynkiem szpitalnym wykonać z 

rur preizolowanych (np. w technologii firmy HEATPEX lub nie gorszej, równoważnej na 

przykład rura  Pex-C/Alu/Pex-C  Kształtka => PVDF ( polifluorek winylidenu ), producenta 

Henco 

 

 Ze względów bezpieczeństwa projektuje się zastosowanie stacji świeżej wody  użytkowej o 

wydajności dla budynku szpitalnego nie mniejszej jak 100 litrów/min a dla budynku terapii 

nie mniejszej jak 45 litrów/min z możliwością rozbudowy w układzie kaskadowym. Stacja 

c.w.u. powinna być wyposażona w obieg cyrkulacji, króćce poboru wody do badań oraz 

możliwość płynnej regulacji temperatury wody. Cyrkulacja powinna zapewniać możliwość 

regulacji czasowej oraz temperaturowej na podstawie rozbioru wody, 

 Elementami grzejnymi projektowanej instalacji w budynku pałacowym będą 

klimakonwektory firmy AERMEC (lub innego producenta o takich samych lub nie gorszych  
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 parametrach), takich jak: obudowa wykonana ze stali ocynkowanej pomalowana farbą, 

wyposażony w wentylator co najmniej 3 biegowy, możliwość montażu ściennego oraz 

przypodłogowego, funkcje: chłodzenia/grzania/ chłodzenia i grzania, przeznaczony do układu 

2 rurowego, mogące współpracować z dowolnym źródłem ciepła, szczególnie 

niskotemperaturowym. 

 Obiegi grzewcze projektuje się wyposażyć w zestawy pompowe z zaworem 4- drogowym oraz 

siłownikiem z możliwością równoważenia hydraulicznego instalacji na podstawie różnicy 

ciśnień i temperatury w obiegu grzewczym oraz możliwość zdalnego odczytu i regulacji 

parametrów. 

 Dane pompy ciepła : 

Jako nominalną wydajność grzewczą przyjmuje się punkt A-15W45 , w którym moc 

pojedynczej pompy ciepła nie mniejsza niż 96,6kW 

W punkcie pracy A-18W40 moc grzewcza pojedynczej pompy ciepła nie mniejsza niż 82,7 kW 

W punkcie pracy A-15W40 wydajność grzewcza nie mniejsza niż 93,8kW 

Spadek ciśnienia na wymienniku w punkcie A7W45 nie mniejszy niż 23,7 kPa 

Wyposażona w wentylator EC z dyfuzorem 

Urządzenia pracują kaskadowo 

Możliwość pracy do temperatury -18⁰C 

Przy temperaturze zewnętrznej -15⁰C możliwość osiągnięcia parametru 45⁰C 

W celu zabezpieczenia instalacji przez zamarznięciem w przypadku braku zasilania 

zastosowano układ glikolowy. Na każdej z instalacji dobrano wymiennik ciepła glikol/woda. 

 Płytowy wymiennik skręcany grzewczo-chłodniczy HT50-S10-130-LK0 dla instalacji 4 pomp 

ciepła : 

Ilość płyt: nie mniej jak 130 

Powierzchnia wymiany ciepła: nie mniej jak 57,7 m2 

Materiał : 0,4 mm AISI 316 

Materiał uszczelki/ Dop. Temp : NBR / 120 ⁰C 

Strona pierwotna w funkcji grzania: 

Temperatura na zasilaniu: 45/40 

Medium : glikol propylenowy 40% 

Zakres strat ciśnienia: 1,4 – 76 kPa 

Strona wtórna w funkcji grzania: 

Temperatura na wyjściu: 42/37 
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Medium: woda 

Zakres strat ciśnienia: 1,2 – 58 kPa 

Strona pierwotna w funkcji chłodzenia: 

Temperatura na zasilaniu: 5/10 

Medium : glikol propylenowy 40% 

Zakres strat ciśnienia: 5,2 – 61 Kpa 

Strona wtórna w funkcji chłodzenia: 

Temperatura na wyjściu: 12/7 

Medium: woda 

Zakres strat ciśnienia: 3,3 - 49 kPa 

 Płytowy wymiennik skręcany grzewczy HT40-G10-150-LK0 dla instalacji 3 pomp ciepła : 

Ilość płyt: nie mniej jak 150 

Powierzchnia wymiany ciepła: nie mniej jak 35,5 m2 

Strona pierwotna w funkcji grzania: 

Temperatura na zasilaniu: 45/40 

Medium : glikol propylenowy 40% 

Zakres strat ciśnienia: 3,0 – 48 kPa 

Strona wtórna w funkcji grzania: 

Temperatura na wyjściu: 42/37 

Medium: woda 

Zakres strat ciśnienia: 2,4 – 39 kPa 

Po stronie producenta pomp ciepła leży sterowanie pracą urządzeń oraz dostarczenie 

automatyki w formie szafy zasilająco-sterującej będącej odpowiedzialną za sterowanie : 

przepływem po stronie wtórnej wymiennika, przy pomocy pomp obiegowych sterowanych 

sygnałem 0-10V, na podstawie pracy pomp obiegowych po stronie pierwotnej układu oraz 

temperaturą obiegów grzewczo-chłodniczych na podstawie czujników temperatury 

zainstalowanych na obwodach. 

 Układ automatyki węzła powinien zawierać : 

- wymagane komponenty automatyki (Sumator, regulator, zasilacze, obudowa,  złączki, 

korytka, przewody, przełączniki, kontrolki, elementy instalacyjne); 

- opracowanie i wykonanie projektu elektrycznego szafy; 

- montaż elementów w szafie wraz z panelem DDC; 
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- czujniki temperatury – 2 przewodowe KTY81 lub inne podobne, czujnik temperatury 

zewnętrznej, 2 osłony TP100 (l=100mm); 

- opracowanie instrukcji obsługi układu automatyki; 

- uruchomienie układu automatyki (pierwszy rozruch); 

 Przewody instalacji CO klima-konwektorów zaizolować termicznie izolacją z pianki 

poliuretanowej w osłonie z PCV firmy Thermaflex o grubości 20 mm lub innej o podobnych 

nie gorszych parametrach, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłania ciepłej wody 

użytkowej o maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 95°C oraz maksymalnym 

ciśnieniu roboczym 0,6MPa i 1MPa, produkowane zgodnie z normą PN-EN 15632 -1 i 3. 

 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji proponuje się zastosowanie urządzeń firmy Flamco 

lub Afriso 

 Zaprojektowano zbiorniki buforowe SPB 1500 E cool, dopuszcza się urządzenia inne o takich 

samych parametrach np. firmy Joule. 

 

Ponadto ze względu na interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia proponuje się aby: 

 Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu były zobowiązane przeprowadzić w dniu 

wskazanym przez inwestora wizję lokalną obiektu objętego zamówieniem, celem poznania 

jego specyfiki. 

 Ze względu na obostrzenia COVID-19 Zamawiający wymaga w trakcie wizji stosowania masek 

i rękawiczek ochronnych. 

 W wizji lokalnej dopuszcza się udział maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego oferenta, 

przy zachowaniu należytej odległości (min. 2 m) oraz masek ochronnych. 

 W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać, najpóźniej na jeden dzień roboczy 

przed wizją lokalną, na adres e-mail: anna.rohatynska@olowoskowice.pl zgłoszenie swoich 

przedstawicieli 

 Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi 

na pytania dotyczące treści SIWZ. 

 Oferent musi wykazać się również doświadczeniem w realizacji inwestycji na obiektach 

zabytkowych oraz wykazać inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła w oparciu o 

powietrzne pompy ciepła o mocy nie mniejszej jak 500kW oraz montażu instalacji PV o mocy 

nie mniejszej jak 40kWp.  
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