Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Przedmiot dostawy, montażu i uruchomienia.
1. Przedmiotem dostawy, montażu i uruchomienia są:
a) Pompy ciepła typu powietrzne – woda współpracujące z istniejącą instalacją grzewczą o
łącznej mocy 90 kW,
b) System fotowoltaiczny DC do ogrzewania wody współpracujący z nowo instalowanymi
pompami ciepła o łącznej mocy 4 kW.
c) System fotowoltaiczny AC do współpracujący z systemem energetycznym lokalnego
Dystrybutora o łącznej mocy 20 kW.
d) Modernizacja instalacji grzewczej w zakresie zgodnym z Audytem ex ante
Powyższy zakres wynika z Audytu ex ante i projektów technicznych, STWiOR stanowiących
załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 20142020 Poddziałanie 5.3.1
2. W w/w ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym m.in.:
• robót budowlanych (np. związanych z posadowieniem/powieszeniem, montażem,
prowadzenia przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie), usuwaniem kolizji między
istniejącymi instalacjami a nowo wykonywanymi, roboty wykończeniowe (w tym np.
wykonanie zabudów, napraw przegród, wypraw elewacyjnych etc. itp.), robót
elektrycznych (instalacja zasilająco-sterująca wraz z ew. rozdzielnicami wraz z
wyposażeniem, w tym zabezpieczeniami i ochroną przepięciową i odgromową), a także
koniecznych badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji; Zamawiający zwraca uwagę na
konieczność wykonania systemowych przejść pożarowych instalacji w przypadku, gdy
instalacje przechodzą przez oddzielenia między strefami (wynikać to będzie z
obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedniej dokumentacji)..
• przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,
• przeglądów i konserwacji niezbędnych do utrzymania warunków gwarancyjnych w okresie
deklarowanej gwarancji,
Wykaz obiektów: Miasto - Uhowo ul. Surażska 67; Gmina - Łapy; Powiat – białostocki
Zamawiający na pisemną prośbę Oferentów oraz w ustalonym terminie, udostępni
Oferentom Obiekt w celu przeprowadzenia ewentualnej wizji lokalnej. Wizja lokalna na
obiekcie może zostać przeprowadzona w celu uniknięcia ewentualnych omyłek
szacunkowych w trakcie sporządzania oferty.

2. Roboty mają być wykonane zgodnie z:
W odniesieniu do instalacji pomp ciepła
1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
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2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
3) Obowiązujące przepisy i normy:
W części dotyczącej pomp ciepła:
– PN-EN 378-1+A1 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru”,
– PN-EN 378-2+A2 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie”,
– PN-EN 378-3 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista”,
– PN-EN 1736 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Rurowe elementy giętkie, tłumiki drgań,
kompensatory i niemetalowe węże. Wymagania, konstrukcja, montaż”,
– PN-EN 1861 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Schematy ideowe i montażowe instalacji,
rurociągów i przyrządów. Układy i symbole”,
– PN-EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości
instalacji wentylacji i klimatyzacji”,
– PN-B-03421 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi”,
– PN-B-0320:1976 „Wentylacja i klimatyzacja. parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego”,
– PN-EN 12599 „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”,
– PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. zasady wykonywania
i oznaczania
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690)
– PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania"
– PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
– PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
– PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania".
– PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".
– PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
– PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".
– PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i
badania".PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące
jakości-wody" Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Instal, wrzesień 2002,
– Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. 2 –
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, 1988
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W odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej:
– Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. Ust. nr 89, poz. 414 z 1994 r z
późniejszymi zmianami,
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo Energetyczne. Dz. Ust.z 2012r. poz. 1059 oraz z
2013r. poz. 984
– U7stawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623,
– Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 33, poz. 270
, z 2003r ,
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. Ust. Nr 47, poz. 401 , z dnia
2003 r,
– PN – IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,
– Polska Norma PN-E-83017 - Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii słonecznej.
Terminologia i symbole.
– Polska Norma PN-HD 60364-7-712 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część
7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
układy zasilania.
4) zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną
5) warunkami i wymaganiami Zamawiającego w tym w szczególności Audytem ex ante i
dokumentacją techniczną, STWiOR stanowiącymi załączniki do ww. wniosku o dofinansowanie.
3. Oferta winna być sporządzona z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, zawartych w niniejszej
specyfikacji oraz dokumentacji technicznej/projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o
dofinansowanie. Wszelkie zmiany typów urządzeń w stosunku do zapisów zawartych w niniejszej
specyfikacji i/lub dokumentacji technicznej/projektowej (o ile takie są doprecyzowane w
dokumentacji technicznej/projektowej) są dopuszczalne o ile ich parametry są nie gorsze
(udowodnienie tego leży po stronie Oferenta). Wymaga się aby przed wprowadzeniem wszelkich
zmian były one uzgodnione z Zamawiającym (możliwe jest że niektóre zmiany będą musiały być
uzgodnione przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą Funduszami lub projektantem autorem odpowiedniego projektu). Wymaga się aby zmiany te były uwzględnione w
nowym/poprawionym projekcie/dokumentacji technicznej który musi być dostarczony
przez Oferenta wraz z ofertą. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wprowadzanych zmian
pokrywa Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zgody na proponowane
zmiany, jeżeli mogłyby one wpłynąć na terminowość, jakość lub bezpieczeństwo prac lub ich
wprowadzenie groziłoby utratą całości lub części uzyskanego dofinansowania.
4. Ze względu na fakt, iż na wskaźnik redukcji CO2 określony we ww. wniosku o dofinansowanie i
wynikający z Audytu stanowiącego załącznik do ww. wniosku o dofinansowanie, ma wpływ
korelacja mocy i sprawności pomp ciepła (zużycia przez nie energii elektrycznej) i mocy i
sprawności systemu PV (wyprodukowanej ilości ciepła systemie DC i wyprodukowanej ilości energii
elektrycznej w systemie AC), Zamawiający wymaga udowodnienia przez Oferenta (w sposób
analogiczny jak w posiadanym Audycie), że ewentualna zmiana parametrów mocy i sprawności
zainstalowanej pompy i paneli PV nie wpłynie ujemnie na wskaźnik redukcji CO2.
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5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowiązany będzie do realizacji
robót w terminach, cenie i na warunkach zgodnie z załączonym projektem umowy i niniejszą
specyfikacją.
6. Dostarczone urządzenia, ich montaż, montaż osprzętu i aparatury oraz dostarczone wyposażenia
urządzeń i aparatów muszą zapewniać:
- poszczególne urządzenia, osprzęt, aparatura itd. montowane w obiektach/budynkach muszą
być tego samego producenta oraz tego samego typu (tzn. np. pompy ciepła zainstalowane w
zakresie niniejszego zamówienia muszą pochodzić od jednego producenta, panele
fotowoltaiczne zainstalowane w zakresie niniejszego zamówienia muszą pochodzić od jednego
producenta, itd.) Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe,
posiadać gwarancję producentów oraz posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku
polskim,
- wymaganą w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej/projektowej funkcjonalność
- potwierdzoną w instrukcji funkcjonalnej lub karcie katalogowej,
- zgodność z projektami technicznymi stanowiącymi załącznik do wniosku o dofinansowanie –
dopuszcza się stosowanie urządzeń, aparatów, osprzętu, innych niż określone w projektach,
jednak tylko i wyłącznie takich, które posiadają parametry i funkcjonalności zgodne lub nie
gorsze (w tym przypadku udowodnienie leży po stronie Oferenta) z określonymi w
odpowiednich w.w. projektach i/lub niniejszej specyfikacji oraz zapewniają pełną realizację
wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, założeń, wytycznych i obliczeń
projektowych i/lub określonych w niniejszej specyfikacji w tym zwłaszcza dokumentacji
stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie – potwierdzonych i uwzględnionych w
nowych/poprawionych projektach zgodnie z zasadami określonymi w punkcie A.3.,
- warunki gwarancji zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji muszą być potwierdzone w
momencie składania oferty załączonymi producenckimi kartami gwarancyjnymi (dotyczy do w
szczególności: pomp ciepła, paneli PV, inwerterów, regulatorów DC)
- pompy ciepła: należy dostarczyć i zamontować urządzenia w wersji Split (nie dopuszcza się
instalacji typu Multi Split lub Monoblok), system dostarczony jako kompletny zestaw urządzeń
uwzględniający w szczególności: jednostkę zewnętrzną (skraplacz, sprężarka i automatyka
pracy jednostki); jednostkę wewnętrzną (wymiennik płytowy typu freon/woda, sterownik
pracy urządzenia, izolacja elementów zestawu, pompa cyrkulacyjna – zasilanie ciepła do
zbiornika c.w.u. lub c.o.). Nie dopuszcza się instalacji kliku pomp ciepła o sumarycznej mocy
równej lub większej od zaprojektowanej – liczba instalowanych kompletów pomp musi być
zgodna z projektem ze względu na ograniczoną przestrzeń montażową oraz zaplanowane
wskaźniki realizacji inwestycji określone we wniosku o dofinansowanie,
- system fotowoltaiczny DC: system dostarczony jako kompletny zestaw urządzeń składający się
z paneli PV, okablowania, konektorów, systemu montażowego, zabezpieczeń, regulatorów DC,
grzałek – zgodnych z projektem technicznym.
- system fotowoltaiczny AC: system dostarczony jako kompletny zestaw urządzeń składający się
z paneli PV, okablowania, konektorów, systemu montażowego, zabezpieczeń, inwerterów –
zgodnych z projektem technicznym.
- materiały należy dostarczać na miejsce inwestycji wraz ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi itp. Dostarczone na miejsce inwestycji materiały należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
- składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Składowanie materiałów i urządzeń odbywa się staraniem i na koszt Oferenta.

6. Wymagane parametry, funkcje i wyposażenie pomp ciepła.
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Wymaga się, aby agregat skraplający i współpracująca z nim jednostka zewnętrzna były systemem
jednego producenta. Schematy montażowe i rozmieszczenie urządzeń odpowiednio dla każdego
budynku, zgodnie z odpowiednim dla niego projektem.
a)

Wymagania ogólne dla wszystkich systemów (układów):
• praca całoroczna,
• prawidłowa praca urządzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV strefy klimatycznej Polski,
tj. co najmniej -22oC*),
• agregat wykonany w technologii inwerterowej,
• wymiennik ciepła (lamele) z powłoką hydrofilową,
• autodiagnostyka urządzeń,
• auto restart,
• elektroniczny zawór rozprężny wbudowany w jednostkę,
• prawidłowa praca oddalonych od siebie jednostek zewnętrznej i wewnętrznej ,
• jednostki wewnętrzne winne pracować niezależnie od siebie, zapewniając odpowiednią
temperaturę poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – dotyczy instalacji składających
się z 2 lub 3 pomp,
• do obsługi jednostki wewnętrznej przyjęto 1 agregat skraplający (jednostka zewnętrzna)
montowany jako stojący na wykonanym fundamencie lub konstrukcji, zgodnie z projektem, w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego (uzgodnienie na roboczo),
• w uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z inwestorem, dopuszcza się wykorzystanie
istniejącej kanalizacji deszczowej, zamiast studzienki chłonnej o której jest mowa w
odpowiedniej dokumentacji,
• regulacja temperatury musi odbywać się poprzez sterowniki montowane bezpośrednio w
jednostce wewnętrznej, oraz ewentualne zdalnie,
• Przekazywanie ciepła z jednostki wewnętrznej do układu c.w.u. jest realizowany przez
wężownice wbudowaną w zasobnik c.w.u. ( min. współczynnik przekazania energii 1 kW = 0,3
m2); przy braku dostarczenia zasobnika z odpowiednią wężownicą, należy zastosować
odpowiedni wymiennik ciepła – typu płytowy woda-woda z dodatkowym układem pompowym.
Przyjęte rozwiązanie, należy uzgodnić i uzyskać zgodę inwestora,

*)

b)

W przypadku zapewnienia możliwości pracy zaproponowanego urządzenia w wymaganych
temperaturach wyłącznie po zastosowaniu dodatkowych, dedykowanych przez producenta
urządzenia, rozwiązań/elementów, należy przedstawić te rozwiązania/elementy; wówczas
Oferent
obowiązany
jest
zrealizować
dostawę
wraz
z
tymi
rozwiązaniami/elementami w cenie oferty.

Uszczegółowienie wymagań dla systemów (układów) – wymagane wskazanie w kartach
katalogowych spełnienia poniższych warunków poprzez ich zaznaczenie na karcie katalogowej:
Minimalne wymagania dotyczące jednostek wewnętrznych:
Jednostka wewnętrzna o mocy grzewczej nominalnej Q ≥ 45,0 kW/jednostkę
(1)
moc grzewcza nominalnie: min. 45,0 kW, / dla A2/W35; COP ≥ 3,99,
(2)
moc grzewcza nominalnie: min. 49,5 kW, / dla A7/W35 COP ≥ 4,26,
zasilanie: 400V/50Hz,
(3)
(4)
zakres grzania: od 20 do 60 0C,
(5)
poziom ciśnienia akustycznego: ≤ 28 dB(A),
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(6)

praca kaskady co najmniej 8 modułów, sterowana z dodatkowego
sterownika (oba elementy jednego producenta),
(7)
typ wymiennika ciepła: typu płytowy,

7.
a)

b)

c)

Minimalne wymagania dotyczące jednostki zewnętrznej.
Agregat o mocy chłodniczej nominalnej ≥ 45,0 kW/jednostkę
jednostka wykonana w technologii inwerter / scroll,
(8)
(9)
moc grzewcza nominalnie: min. 45,0 kW, / dla A2/W35; COP ≥ 3,99,
(10)
moc grzewcza nominalnie min:. 49,5 kW, / dla A7/W35 COP ≥ 4,26,
(11)
możliwość pracy w funkcji grzania i chłodzenia,
czynnik grzewczy typ: R410A,
(12)
(13)
zakres poziomu ciśnienia akustycznego: poziom nominalny do 43 dB;
poziom maksymalny do 62 dB
(14)
wydatek powietrza: min. 14 000 m3/h,
pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 11,32 kW / dla A2/W35,
(15)
(16)
pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 11,65 kW / dla A7/W35,
jednostka pokryta powłoką hydrofilową,
(17)
(18)
zasilanie jednostki: 400V/50 Hz,
Wymagane parametry, funkcje i wyposażenie systemu fotowoltaicznego DC.
Panele PV:
(19) parametry wytrzymałościowe obciążenie statyczne nie mniejsze niż 5400 Pa potwierdzone
certyfikatem niezależnej jednostki badającej,
(20) puszka przyłączeniowa o IP67,
(21) moduły wolne od efektu PID,
(22) wymagane jest dostarczenie wraz z panelami listy modułów zawierająca numery seryjne i
flashtest każdego modułu mówiący o jego dokładnej mocy oraz parametrach prądowonapięciowych,
(23) tolerancja mocy wyłącznie dodatnia
(24) moduły muszą być wyprodukowane w 2017 roku.
(25) Certyfikat CE
System mocowania:
(26) rodzaj i typ mocowania do dachu: w oparciu o odpowiedni projekt, zgodny z typem i
pokryciem dachu na budynku – wymagane jest bezpośrednie uzgodnienie robocze z
inwestorem w trakcie wizji lokalnej.
Regulator DC:
(27) diagnostyka sprawności wewnętrznych układów krytycznych dla bezpieczeństwa,
(28) diagnostyka sprawności grzałek DC,
(29) dwutorowy pomiar temperatury uwzględniający weryfikację sprawności czujników
temperatury,
(30) wielostopniowe włączanie zasilania grzałek z funkcją MPPT (co najmniej 3 stopnie
grzałek),
(31) grzanie wody energią DC do temperatury nie wyższej niż programowana w przedziale (65
o
C -80oC),
(32) interfejs komunikacyjny RS485 do zdalnej kontroli i sterowania oraz odczytu temperatury
wody i ilości pozyskanej energii,
(33) lokalne zobrazowanie temperatury wody, ilości pozyskanej energii od dnia instalacji,
dzienny lub okresowy (zerowalny) – wyświetlacz,
(34) możliwość dogrzewania wody energią AC z sieci dystrybucyjnej, gdy brakuje DC z OZE,
(35) możliwość nastawiania preferencji użytkownika przy dogrzewaniu AC (czasowych i
temperaturowych),
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(36)

d)

e)

f)

g)

h)

samodzielna praca w instalacjach DC grzania wody - regulator zasilany tylko z paneli PV –
nie wymaga do funkcjonowanie zewnętrznego źródła zasilania,
(37) nadzór temperatury wody, także w nocy, bez zasilania z paneli PV i bez zasilania z sieci
AC.
(38) Certyfikat CE
Okablowanie:
(39) do połączeń stosować przewody dedykowane do systemów fotowoltaicznych,
(40) wymagana jest zgodność z normami europejskimi
(41) połączenia przewodów wykonywać przy pomocy złączy PV typu MC4.
Grzałki:
(42) grzałka nie zintegrowana z regulatorem, zasilana z jednego regulatora DC składa się z co
najmniej trzech zestopniowanych grzałek o mocach dostosowanych do reżimu pracy MPPT
Regulatora DC (przykładowe zestopniowanie mocy: 260/530/1200W),
(43) napięcie: 60V DC,
(44) środowisko pracy: woda,
(45) materiał: stal nierdzewna, kwasoodporna z kapilarem 8 mm na zamontowanie
przetworników temperatury, montowana w tulei o średnicy skorelowanej ze specyfikacją
zbiornika buforowego (wg. projektu na pompę ciepła) – wymagana karta katalogowa lub
rysunek techniczny potwierdzający parametry techniczne,
Uszczegółowienie wymagań dla paneli PV – wymagane wskazanie w kartach katalogowych
spełnienia poniższych warunków poprzez ich zaznaczenie na karcie katalogowej:
(46) moc maksymalna (-0W;+5W) Pmax: miń 250 W
(47) sprawność: ≥15,3 %,
(48) współczynnik temperaturowy Pmax: nie większy niż -0,42 %/oC
(49) ilość diod bypass: minimum 3 [szt.]
(50) tolerancja mocy wyłącznie dodatnia
(51) Zakres temperatur pracy: co najmniej od - 40°C do +85 °C
System monitoringu ilości wytworzonej energii.
(52) - rejestracja ilości wytworzonej energii OZE,
(53) - zdalny monitoring i sterowanie pracą regulatora DC.
Inne
(54) Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z istniejącą dokumentacją
techniczną znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego i z wymaganiami producenta
urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji
elektrycznych.
(55) Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji technicznej urządzeń
znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego, wymagań producenta i przepisów w zakresie
instalacji elektrycznych. Zabrania się stosowania zaniżonych przekrojów żył przewodów lub
innych niż określone w projekcie typów okablowania. Przewody elektryczne należy ułożyć w
sposób uzgodniony z Zamawiającym i skoordynowany z trwającymi pracami
termomodernizacyjnymi w sposób zapewniający ich ukrycie pod nowo układaną elewacją.
Rury osłonowe montowane na zewnątrz winne odpowiadać wymaganiom Zamawiającego
oraz spełniać wymagania odpowiednich przepisów i norm.
(56) Wszelki obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy
czytelnie i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne z istniejącymi schematami i
dokumentacją techniczną
(57) Należy wykonać niezbędne pomiary obwodów pod względem spełnienia parametrów
technicznych i bezpieczeństwa użytkowania (wymagane protokoły z pomiarów: skuteczności
ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
rezystancji izolacji). Pomiary musi wykonać uprawniona osoba.
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Wymagane parametry, funkcje i wyposażenie systemu fotowoltaicznego AC.
Panele PV:
(58) parametry wytrzymałościowe obciążenie statyczne nie mniejsze niż 5400 Pa potwierdzone
certyfikatem niezależnej jednostki badającej,
(59) puszka przyłączeniowa o IP67,
(60) moduły wolne od efektu PID,
(61) wymagane jest dostarczenie wraz z panelami listy modułów zawierająca numery seryjne i
flashtest każdego modułu mówiący o jego dokładnej mocy oraz parametrach prądowonapięciowych,
(62) moduły muszą być wyprodukowane w 2017 roku.
(63) Certyfikat CE
j) System mocowania:
(64) konstrukcja wsporcza stalowa lub stalowo-aluminiowa (dopuszcza się zastosowane belek
do montażu paneli fotowoltaicznych aluminiowych). Konstrukcja tzw. dwupodporowa, wbijana
w grunt. Sposób zabudowy modułów na konstrukcji wsporczej zgodny z projektem
udostepnionym przez inwestora. Konstrukcja przystosowana do montażu paneli w orientacji
poziomej. W przypadku stosowania konstrukcji wielomateriałowej wymagane zabezpieczenie
przed powstawaniem korozji elektrochemicznej w miejscu łączenia materiałów.
(65) do odbioru wymagane są obliczenia statyki konstrukcji wsporczej zgodnie z normami
Eurokod 3(łącznie z EN 1990 i EN 1991) oraz Eurokod 7.
(66) do odbioru wymagane jest dostarczenie certyfikatu jakościowego na jakość i rodzaj
powłoki antykorozyjnej konstrukcji. Certyfikat winien być wydany przez niezależną jednostkę
badawczą lub certyfikującą
k) Inwerter – wymagane wskazanie w kartach katalogowych spełnienia poniższych warunków
poprzez ich zaznaczenie na karcie katalogowej:
(67) typ: beztransformatorowe
(68) liczba zasilanych faz: 3 f
(69) moc pojedynczego falownika: ≥ 10 kW
(70) sprawność max EU: ≥ 97,6 %
(71) stopień ochrony: min IP 65
(72) liczba niezależnych MPPT: ≥ 2
(73) protokół komunikacji
RS 485 lub analogiczny/rónoważny
(74) monitorowanie prądu uszkodzeniowego
(75) rozłącznik DC, bezpieczniki DC
(76) certyfikaty, n.p. EN 6210 /, EN 61000 / DK5940 / VDE AR-N 4015
(77) certyfikat wg normy EN 50438:2007
(78) certyfikat CE
l) Okablowanie:
(79) do połączeń stosować przewody dedykowane do systemów fotowoltaicznych,
(80) wymagana jest zgodność z normami europejskimi,
(81) połączenia przewodów wykonywać przy pomocy złączy PV typu MC4.
m) Uszczegółowienie wymagań dla paneli PV – wymagane wskazanie w kartach katalogowych
spełnienia poniższych warunków poprzez ich zaznaczenie na karcie katalogowej:
(82) moc maksymalna (-0W;+5W) Pmax: miń 250 W
(83) sprawność: ≥15,3 %,
(84) współczynnik temperaturowy Pmax: nie większy niż -0,42 %/oC
(85) ilość diod bypass: minimum 3 [szt.]
(86) tolerancja mocy wyłącznie dodatnia
(87) Zakres temperatur pracy: co najmniej od - 40°C do +85 °C
8.
i)

8

n)
o)

System monitoringu ilości wytworzonej energii.
(88) rejestracja ilości wytworzonej energii OZE,
Inne
(89) Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z istniejącą dokumentacją
techniczną znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego i z wymaganiami producenta
urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji
elektrycznych.
(90) Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji technicznej urządzeń
znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego, wymagań producenta i przepisów w zakresie
instalacji elektrycznych. Zabrania się stosowania zaniżonych przekrojów żył przewodów lub
innych niż określone w projekcie typów okablowania. Przewody elektryczne należy ułożyć w
sposób uzgodniony z Zamawiającym i skoordynowany z trwającymi pracami
termomodernizacyjnymi w sposób zapewniający ich ukrycie pod nowo układaną elewacją.
Rury osłonowe montowane na zewnątrz winne odpowiadać wymaganiom Zamawiającego
oraz spełniać wymagania odpowiednich przepisów i norm.
(91) Wszelki obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy
czytelnie i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne z istniejącymi schematami i
dokumentacją techniczną.
(92) Należy wykonać niezbędne pomiary obwodów pod względem spełnienia parametrów
technicznych i bezpieczeństwa użytkowania (wymagane protokoły z pomiarów: skuteczności
ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
rezystancji izolacji). Pomiary musi wykonać uprawniona osoba.

8.

Wymagania dotyczące zasobników ciepła
- zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
antykorozyjności) takim jak stal 316L.
9.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

o

PREN

(współczynniku

B. Wymagania wykonawcze.

Uwagi:
1. Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji należy liczyć się z możliwością występowania elementów
budowlanych i instalacyjnych utrudniających prowadzenie przewodów i instalacji.
2. Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc.
winne posiadać znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz
odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.
3. Wykonawca obowiązany jest wykonać odpowiednie konstrukcje wsporcze i/lub obudowy
dostosowane do miejsca i sposobu montażu oraz wagi i gabarytów urządzenia, zapewniając
stabilne podstawy, nie ulegające odkształceniom, drganiom i wibracjom pracujących urządzeń.
Wszelkie konstrukcje i systemy mocowań montowane na zewnątrz pomieszczeń muszą być
odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych, w szczególności przed korozją oraz
wykonane w sposób zapewniający odpowiednią ochronę zarówno urządzeń jak i ludzi oraz
wymaga się, aby ich wygląd był uzgodniony z Zamawiającym.
I.

Instalacja freonowa – wymagania.
1. Instalacja freonowa nie powinna być prowadzona w miejscach, w których nie ma możliwości
jej sprawdzenia. Należy zapewnić swobodny dostęp (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne)
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do elementów wymagających okresowej kontroli. Każde odstępstwo od tej zasady musi być
uzgodnione z Zamawiającym.
2. Do wykonania instalacji freonowej dopuszcza się wyłącznie rury z miedzi (Cu-DHP) do instalacji
rurowych wg PN-EN 12735-1 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 1: Rury do instalacji
rurowych”. Rury winne być odtłuszczone i nadające się do ciśnień roboczych ≥ 3000 kPa.
3. Należy dążyć do wykonywania ciągów instalacji freonowej minimalnej ilości odcinków rur
(eliminacja połączeń lutowanych). Z tego względu wymaga się stosowania rozszerzarki i
giętarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji połączeń spawanych
4. Łączenie rur wykonać łącznikami fabrycznymi z miedzi lub brązu (nie dopuszcza się łączników
mosiężnych) spełniającymi wymagania
PN-EN 1254-5 „Miedź i stopy miedzi. Łączniki
instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego
lutowania twardego” w technologii lutowania twardego zgodnie z wymaganiami PN-EN 3782+A2 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
środowiska. Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie”, z użyciem lutu twardego spełniającego wymagania PN-EN 1044 „Lutowanie
twarde. Spoiwa” i topników wg PN-EN 1045 „Lutowanie twarde. Topniki do lutowania
twardego. Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.”
5. Miejsca lutowane winne być właściwie i jednoznacznie oznakowane.
6. Zapewnić prawidłowy dobór średnic instalacji freonowe (uzależnione to jest od długości oraz
wydajności chłodniczej lub cieplnej) – wg wskazań producenta urządzeń/systemu.
7. Dla średnic:
a) 6,35 mm i odcinka długości 50 m,
b) 9,52 mm i odcinka długości 50 m,
c) 12,70 mm i odcinka długości 50 m,
d) 16, 19 i 22 mm i odcinka długości 25 m,
e) ≥ 22 wg. wytycznych producenta rur Cu
wymaga się stosowania jednego kawałka rurociągu wykorzystać ciągłość rurociągu - bez
niepotrzebnych cięć i lutów/spawów.
8. Przewody łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną winne być prowadzone w sposób jak
najmniej widoczny, np. w zabudowach lub korytkach. Prowadzenie przewodów i sposób
zapewnienia im „niewidoczności” należy uzgodnić z Zamawiającym przed układaniem
przewodów. Mocowanie rur chłodniczych powinno wynikać z wytycznych technicznych dla
danego przekroju i miejsca montażu; maksymalna odległość między punktami mocowania to
1,50 m.
9. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywać się przez tuleje ochronne,
właściwie wykonane i uszczelnione (uszczelnienie trwale elastycznie).
10. Wszystkie przewody chłodnicze muszą być zaizolowane oddzielnie otuliną przeznaczoną do
instalacji chłodniczych, zapobiegającą kondensacji pary wodnej na przewodach oraz
przeciwdziałające korozji przewodów.
Otulina winna ściśle przylegać do powierzchni
izolowanych rur (dobór otuliny do średnicy izolowanego przewodu), zaś połączenie
poszczególnych segmentów otuliny winne być ze sobą klejone. Materiał otuliny winien być
dostosowany do stosowania w zakresie temperatur w przedziale od –50 oC do + 150 oC
.Grubość otuliny zgodnie z wymaganiami producenta, lecz nie mniejsza niż 13 mm. Mocowanie
zaizolowanych rur np. do konstrukcji nośnej nie może powodować zgniecenia warstwy otuliny.
Prawidłowe izolowanie dotyczy również miejsc gięć i połączeń rur. W przypadku prowadzenia
rur zziębnych w odległości mniejszej niż 15 cm od rur centralnego ogrzewania – wymaga się
zastosowania dodatkowej (oprócz opisanej wyżej) otuliny izolującej cieplnie przewody
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freonowe. Instalacje zewnętrzne winne być prawidłowo zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, w tym promieniowanie UV, np. rura DVR, kanał metalowy BAKS, płaszcz
ochronny blaszany – do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją. Elementy zewnętrzne
winne być kolorystycznie uzgodnione z Zamawiającym (wstępny kolor tychże elementów –
czarny).
11. Przy lutowaniu rur unikać ich przegrzewania, szczególnie przy mniejszych średnicach. Gięcie
przewodów freonowych - zgodnie z dopuszczonymi przez producenta promieniami gięcia dla
danego materiału i średnicy (nie dopuszcza się zmniejszenia światła przewodu w miejscach
gięcia).
12. Nie dopuszcza się cięcia rur chłodniczych piłką lub tarczą („tzw. „flexem”). Należy używać
odpowiednich obcinaków krążkowych.
13. Przy połączeniach skręcanych nie dopuszcza się stosowania past uszczelniających.
14. Zabrania się pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte końce rur).
15. Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadać
przenoszonym obciążeniom.
16. Przed napełnieniem instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym azotem.
17. Próbę szczelności dla przewodów wykonać na ciśnienie 4,15 MPa (wymagany protokół z próby
wykonanej w obecności Zamawiającego i/lub Użytkownika).
18. Przewody chłodnicze należy prawidłowo i czytelnie oznaczyć i opisać. Opisy te winne być
zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.
19. Jednostki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny zostać zamontowane zgodnie z wymaganiami
producenta (jego dokumentacja techniczno-ruchową) i wymaganiami producenta.
II.

III.

Instalacja elektryczna - wymagania
1. Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji techniczno urządzeń,
wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych. Zabrania się stosowania
zaniżonych przekrojów żył przewodów lub innych niż określone w projekcie typów
okablowania.
2. Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie odpowiednimi projektami i z
wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w
zakresie instalacji elektrycznych (aparatura nadprądową, różnicowa i odgromowa, uziemienie).
3. Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych – o ile nie są one
dostosowane do układania na zewnątrz bez osłon. Rury osłonowe montowane na zewnątrz
budynku winne odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz spełniać wymagania
odpowiednich przepisów i norm.
4. Wszelki obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie i
przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne z odpowiednimi schematami i dokumentacją.
5. Maksymalna obciążalność zabezpieczeń wynosi 20 A – podłączane urządzenia nie mogą
wymagać zwiększenia tej wartości – wynika to z konieczności zachowania stopniowania
zabezpieczeń stosowanych w obiekcie (wartość obciążenia potwierdzona przez producenta
urządzeń stosowną kartą katalogową lub inną pisemną informacją).
6. Należy wykonać pomiary obwodów pod względem spełnienia parametrów technicznych i
bezpieczeństwa użytkowania (wymagane protokoły z pomiarów: skuteczności ochrony
przewodów przed spięciem/zwarciem, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji
izolacji). Pomiary musi wykonać uprawniona osoba.

Roboty budowlane - wymagania

11

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy
odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi
zanieczyszczeniami. W pomieszczeniu znajdują się czynne urządzenia elektroniczne, które
muszą być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę przed uszkodzeniem i zakurzeniem w
czasie prowadzonych prac. Przed podjęciem prac wymagana jest zgoda Użytkownika.
2. Wymaga się, aby przewody i kable „wchodzące” do urządzenia i/lub szafki rozdzielczej,
„wychodzące” ze ściany/fundamentu były prowadzone w sposób uniemożliwiający dostawianie
się wody do urządzenia, obudowy, szafki rozdzielczej lub przegrody czy też fundamentu
(odpowiednie ukształtowanie przewodów/kabli i uszczelnienie).
3. Wykonane przepusty instalacyjne na przewody freonowe, przewody elektryczne (zasilania i
stertowania) muszą zapewniać szczelność pokrycia dachu i ścian i zapobiegać jakimkolwiek
przeciekom, dostawania się wód opadowych czy też roztopowych. Ustawienie i mocowanie
jednostki zewnętrznej nie może ingerować w istniejące instalacje.
4. Elementy budowlane (ściany, zabudowy, sufity, sufity podwieszane, przejścia pożarowe etc.)
oraz instalacyjne, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty związane z
dostawą i montażem lub uszkodzone (w tym elementy wyposażenia) w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy – należy naprawić lub wymienić oraz zapewnić wykończenie w sposób
wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki i kolorystyki
wykończenia, w uzgodnieniu z Użytkownikiem), przywracając stan nie odbiegający od stanu
sprzed podjęcia wykonawstwa przedmiotu umowy.
5. Wykonawca w ramach oferty winien przewidzieć wszelkie powyższe roboty, aby zapewnić stan
techniczno-estetyczny nie gorszy niż przed wykonaniem przedmiotu umowy.
C. Pozostałe wymagania.
1. Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, cięcia, przekucia, etc., należy
wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów
budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu
Zamawiający może wstrzymać roboty z winy Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż montaż
odbywać się będzie w wykończonych pomieszczeniach. W związku z powyższym Wykonawca
winien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczeń
po zakończeniu przedmiotu umowy był nie gorszy niż przed jego realizacją (przewidzieć
przywrócenie stanu sprzed realizacji robót).
2. W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót, których wynikiem jest wykonanie
przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Za pełne wykonanie przedmiotu
umowy uważa się wszystko, co zostało zapisane i narysowane w dokumentach przetargowych.
3. Wykonawca winien przedstawić dokument wydany przez producenta lub jego przedstawiciela
krajowego upoważniający do montażu jego urządzeń.
4. Oferent musi wyrazić zgodę w formie oświadczenia na podpisanie umowy z Zamawiającym w
terminie nie późniejszym niż do 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
5. Pierwsza dostawa pomp ciepła (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) i systemów PV (panele) oraz
rozpoczęcie prac montażowych musi nastąpić nie później niż na 10 dni roboczych liczonych od dnia
podpisania umowy.
6. Zamawiający na pisemną prośbę Oferentów oraz w ustalonym terminie, udostępni
Oferentom obiekt w celu przeprowadzenia ewentualnej wizji lokalnej. Wizja lokalna
na obiekcie może zostać przeprowadzona w celu uniknięcia ewentualnych omyłek
szacunkowych w trakcie sporządzania oferty.
D. Warunki gwarancyjne
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1. Wykonawca zapewnia, na urządzenia wymienione w niniejszym punkcie, okres gwarancji w
wymiarze co najmniej:
a) pompy ciepła: 2 lata
b) zbiorniki: 8 lat - nie można wymagać wykonywania przeglądu dla zachowania gwarancji
c) panele PV:
- 10 lat na wady ukryte produkty,
- liniowy spadek mocy: 1 rok (co najmniej 97 % mocy znamionowej); 10 lat (co najmniej
91,8 % mocy znamionowej); 25 lat (co najmniej 83 % mocy znamionowej)
d) regulator DC: 2 lata
e) inwerter: 5 lat
2. Wykonawca zapewnia, na pozostałe urządzenia i osprzęt nie wymieniony w punkcie D.1., okres
gwarancji w wymiarze co najmniej 2 lata, lecz nie krócej niż zagwarantowany przez
poszczególnych producentów i/lub dystrybutorów.
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