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Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 

„Wykonanie projektu na modernizację i rozbudowę instalacji c.o.  
na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej” 

 

1. Przedmiot i zakres rzeczowy na wykonanie dokumentacji projektowej: 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie instalacji c.o. i c.w.u. zasilanej gazem 
ziemnym na obiekcie Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27, 23-200 Kraśnik, obręb 
geodezyjny Podlesie. 
Projekt ma zawierać rozwiązania w zakresie modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania dla potrzeb kompleksu budynków na obiekcie Stacji Wodociągowej przy ul. 
Głęboka 27.  
W zakres projektu wchodzi modernizacja kotłowni, modernizacja wewnętrznej instalacji w 
budynku administracyjno – socjalnym i modernizacja zewnętrznej instalacji c.o. wraz z 
rozbudową do pomieszczeń garażowych (budynek nr 2). 
 
Zadanie zostało podzielone na 3 niezależne etapy: 
1.1. Etap 1. Modernizacja kotłowni:  

a) dostosowanie instalacji kotłów do obecnych przepisów 
i Warunków Technicznych, 

b) określenie ilości i mocy kotłów kondensacyjnych - zamawiający przewiduje 
rozwiązanie oparte na dwóch lub trzech kotłach pracujących kaskadowo, 
(projektant dobierze najbardziej optymalny wariant), 

c) zaprojektowanie automatyki sterowania i układów zabezpieczających, dobór 
sterownika kaskadowego z zastosowaniem sterowania regulacji pogodowej, 

d) zaprojektowanie i dobór systemu do napełniania i uzupełnienia zładu instalacji, 
e) zaprojektowanie i dobór wymiennika/wymienników ciepła do rozdzielenia 

obiegów kotłowego i instalacji c.o.,  
f) zaprojektowanie i dobór odmulacza, zaprojektowanie zaworów odcinających, 

zaworów zwrotnych, manometrów, czujników ciśnienia, czujnika temperatury, 
odpowietrzników, przeponowych naczyń wzbiorczych, zaworów bezpieczeństwa 
itp., 

g) zaprojektowanie izolacji rurociągów w kotłowni, 
h) zaprojektowanie w pomieszczeniu kotłowni: 

 instalacji C.W.U. wraz z zasobnikiem o pojemności  minimum 300 litrów 
z podwójna wężownicą, współpracującego z kotłami, z możliwością 
podłączenia do zbiornika innego źródła zasilania ciepła oraz zabezpieczeniem 
instalacji C.W.U zgodnie z wymogami, 

 instalacji cyrkulacji C.W.U. z pompką obiegową 
i) dobór pomp obiegowych, 
j) zaprojektowanie doprowadzenia powietrza do spalania, 
k) zaprojektowanie przewodów spalinowych z projektowanych kotłów zgodnie 

z przepisami i wymogami producenta kotłów, z wykorzystaniem istniejącego 
kanału,  
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l) zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej do kotłów oraz 
urządzeń wyposażenia kotłowni, 

m) zaprojektowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. 
Zapewnienie akustycznej i optycznej sygnalizacji alarmowej. System  musi  
posiadać  bateryjne  podtrzymanie zasilania.  Systemy  bezpieczeństwa  
zastosować  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w odpowiednich przepisach. 
Modernizacja instalacji gazowej z zabezpieczeniami zgodnie z wymogami 
Warunków Technicznych  

1.2. Etap 2. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. budynku 
administracyjno – socjalnego: 

a) zaprojektowanie modernizacji instalacji wewnętrznej z termoregulacją obiegu 
grzejników, wymianą grzejników i rur, przebudową instalacji c.o. z układu 
otwartego na układ zamknięty, 

b) zaprojektowanie na instalacji zaworów odcinających, zaworów zwrotnych, 
manometrów, czujników ciśnienia i czujnika temperatury, odpowietrzników, 
zaworów termostatycznych, przeponowych naczyń wzbiorczych, zaworów 
bezpieczeństwa itp. 

1.3. Etap 3. Modernizacja zewnętrznej instalacji c.o. wraz z rozbudową 
do pomieszczeń garażowych: 
a) zaprojektowanie modernizacji instalacji zewnętrznej w istniejących kanałach do 

obiektów za pomocą rur preizolowanych: komory zasuw (budynek nr 5), starej 
chlorowni (budynek nr 4), wiaty garażowej (budynek nr 1), warsztatu 
mechanicznego (budynek nr 2), szatni elektryków (budynek nr 3), 

b) zaprojektowanie fragmentu nowej instalacji zewnętrznej do budynku nr 2 
pomiędzy wiatą garażową a garażami i warsztatem elektrycznym, 

c) zaprojektowanie z zastosowaniem sterowania na instalacje zewnętrzną obiektów 
technologicznych i garażowych. 

 
Uwaga: 
Wykonanie prac modernizacyjnych należy zaprojektować w taki sposób, 
aby poszczególne etapy można było realizować niezależnie w różnych 
okresach. Po zakończeniu któregokolwiek z etapów, cała instalacja c.o. 
powinna pracować w sposób niezakłócony. 

2. Opis stanu istniejącego. 
Na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27, 23-200 Kraśnik, obręb geodezyjny 

Podlesie znajdują się niżej wymienione obiekty: 

a)  Budynek administracyjno – socjalny to budynek zrealizowany w latach 1978 – 
1980, podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych: parter i piętro 
(załącznik nr 3 stanowi rzuty kondygnacji piwnicy i parteru). Konstrukcja budynku 
stanowią płyty prefabrykowane żelbetowe, strop z płyt kanałowych, dach 
pokryty papą. Mur grubości 42cm (w tym ocieplony styropianem 10 cm w latach 
2000-2001), strop natomiast jest ocieplony wełną mineralną 10cm. Okna PCV. 
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Zestawienie pomieszczeń oraz zakładane temperatury przedstawione są w 
Zestawieniu tabelarycznym budynków i pomieszczeń stanowiącym załącznik nr 2.  
Kubatura: 1777 m3 
Wymiary komina w środku: dł. 35 cm, szer. 40 cm, wys. 1092 cm. 

b) Budynek nr 1 Wiata garażowa to budynek o konstrukcji tradycyjnej: mur 
grubości 30 cm z belitu bez ocieplenia. Zagospodarowanie pomieszczenia 
przechowywanie pojazdów wymagana temp. min 5°C. 
Kubatura: 815 m3. 

c) Budynek nr 2 to budynek o konstrukcji tradycyjnej w którym znajdują się: 

    - warsztat elektryczny, mur grubości 40 cm z belitu bez ocieplenia, strop bez 
ocieplenia. Zagospodarowanie pomieszczenia dla prac warsztatowych wymagana 
temp. min 16°C. 
Kubatura: 83 m3. 

-  garaże na pojazdy mur grubości 40 cm z cegły bez ocieplenia dach stalowy bez 
ocieplenia. Zagospodarowanie pomieszczenia przechowywanie pojazdów 
wymagana temp. min 5°C. 
Kubatura: 404 m3. 

d) Budynek nr 3 Warsztat mechaniczny i szatnia elektryków z korytarzem to 
budynek o konstrukcji tradycyjnej: mur grubości 40 cm z cegły ocieplony 12 cm 
strop ocieplony warstwą 15 cm styropianu. Okna PCV. Zagospodarowanie 
pomieszczenia dla prac warsztatowych wymagana temp. min 16°C, 
pomieszczenia szatni wymagana temp. min 24°C. 
Kubatura: 188,7 m3. 

e) Budynek nr 4 była chlorownia i magazyn to budynek o konstrukcji tradycyjnej: 
mur grubości 45 cm z cegły bez ocieplenia, strop bez ocieplenia. 
Zagospodarowanie - pomieszczenia magazynowe wymagana temp. min 5°C. 
Kubatura: 379 m3. 

f) Budynek nr 5 Komora zasuw z nową chlorownią  to budynek o konstrukcji 
tradycyjnej: mur grubości 43 cm z cegły oraz ocieplenie styropianem 12 cm, strop 
ocieplony styropianem 15 cm. Okna PCV. Zagospodarowanie pomieszczenia 
technologiczne wymagana temp. min 5°C.  
Kubatura: 488 m3. 
 

Rozmieszczenie wyżej wymienionych budynków przedstawiono na załączniku nr 1 
Schemat Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej. 
Do budynku administracyjno – socjalnego doprowadzone jest przyłącze gazowe ś.ć. Kurek 
główny DN20 oraz układ reduktor – gazomierze zainstalowane są na ścianie budynku w 
skrzynce gazowej.  
Do redukcji ciśnienia służy istniejący reduktor. Do pomiaru ilości zużytego gazu są 
istniejące dwa gazomierze miechowe G-4 o przepustowości maksymalnej 6 m3/h każdy. 
Instalacja za gazomierzami prowadzona jest do budynku jedną rurą stalową o średnicy 
50 mm. 
Budynki techniczne nr 1, 3, 4, 5 zasilane są w ciepło przez istniejącą zewnętrzną instalację 
ciepłowniczą, oznaczoną na mapie podglądowej jako 2cAx50. Orientacyjna długość 
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istniejącej zewnętrznej instalacji wynosi ok. 108 m. Budynek nr 2 nie jest obecnie 
ogrzewany – przybliżona długość planowanej zewnętrznej instalacji ciepłowniczej to 35 m. 
 
Wszelkie długości, odległości zamieszczone w specyfikacji są wymiarami orientacyjnymi 
nie wiążącymi. 

4. Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
W ramach wykonanej dokumentacji należy sporządzić następujące opracowania projektu 
budowlanego i wykonawczego zawierające, oddzielnie dla poszczególnych etapów: 

a) inwentaryzacje stanu obecnego: budowlana, instalacyjna, kominiarska, 
fotograficzna dla budynków i zagospodarowania, 

b) wytyczne branżowe, 
c) obliczenie zapotrzebowania budynków na ciepło dla instalacji c.o. oraz 

zapotrzebowanie na podgrzanie c.w.u. (z uwzględnieniem zysków ciepła i strat 
przesyłowych), 

d) schematy wszystkich instalacji, 
e) rysunki techniczne, rzuty branża sanitarna, elektryczna,  
f) rysunki instalacji kominowej i wentylacyjnej, 
g) dobór poszczególnych urządzeń, 
h) dobór średnic rurociągów dla poziomów oraz pionów, 
i) regulację hydrauliczną instalacji, 
j) zestawienie materiałów, 
k) kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 1389, z późn. zm.), 

l) przedmiar robot zgodnie z Rozporządzeniem j.w., 
m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodnie 

z Rozporządzeniem j.w., 
n) wykaz materiałów 

 
Projekt należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 
Ponadto na etapie modernizacji kotłowni (nr 1) dokumentacja powinna zawierać: 

a) projekt wewnętrznej instalacji gazowej, 
b) wytyczne pomieszczenia kotłowni, 
c) obliczenie zapotrzebowania budynków na ciepło dla instalacji c.o. oraz 

zapotrzebowanie na podgrzanie c.w.u. (z uwzględnieniem zysków ciepła i 
strat przesyłowych), 

d) schematy wszystkich instalacji, 
e) zabezpieczenia urządzeń i pomieszczenia kotłowni, 
f) sterowanie pracą kotłów i pomp obiegowych, 
g) sterowanie, schematy stacji pogodowej,  
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h) schematy instalacji c.o i c.u.w. z możliwością rozbudowy o inne źródła 
ciepła, 

i) zestawienie materiałów, 
j) kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 1389, z późn. zm.), 

k) przedmiar robot zgodnie z Rozporządzeniem j.w., 
l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodnie 

z Rozporządzeniem j.w., 
m) wykaz materiałów. 

 
Dokumentacja ma być kompletna celem uzyskania przez KPWiK Sp. z o.o. 
prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, zgodnie art. 28-34 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) 
oraz musi być zgodna z art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) 
 

5. Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – Schemat Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej, 
b) Załącznik nr 2 – Zestawienie tabelaryczne budynków i pomieszczeń 
c) Załącznik nr 3 – rzut pomieszczeń piwnicy i parteru budynku administracyjno – 
socjalnego. 

 


