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I. Przedmiot zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

 opracowanie dokumentacji projektowej montażu instalacji solarnych we wszystkich 
wymaganych branżach,  

 modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach 
polegająca na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na 
próżniowo-rurowych kolektorach słonecznych z limitowaną temperaturą stagnacji, 

dla mieszkańców gminy Szczuczyn oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 
 
Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach: Bęćkowo (7), 
Brzeźno (5), Bzury (1), Chojnowo (4), Czarnowo (1), Czarnówek (3), Danowo (3), Dołęgi (2), 
Gutki (3), Guty (8), Jambrzyki (2), Koniecki Roztroszewo (2), Kurki (4), Lipnik (5), Mazewo 
(1), Niećkowo (2), Niedźwiadna (4), Niedźwiedzkie (4), Obrytki (1), Rakowo (4), Skaje (3), 
Szczuczyn (46), Świdry Awissa (5), Tarachy (4), Wólka (2), Zacieczki (1), Załuski (2) 

 
Łącznie projekt obejmuje 129 obiektów (128 budynków mieszkalnych oraz budynek 
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie). 
Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków (adresy) objętych projektem wskazano w liście 
lokalizacji inwestycji, która zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w wyniku 
przetargu nieograniczonego. 
 
Głównym zadaniem instalacji solarnej jest wspomaganie podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej. Sposób montażu instalacji solarnej nie może wykluczać jednak przyszłej 
rozbudowy, a więc zwiększenia mocy lub dodania funkcjonalności polegającej na 
wspomaganiu centralnego ogrzewania.  

 
Zakres zamówienia obejmuje: 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
 wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu kompletnych systemów 

solarnych,    
 podłączenie do istniejącej instalacji C.W.U. wraz z zaworem mieszającym 

(anty-poparzeniowym)  
 podłączenie drugiego źródła ciepła do górnej wężownicy zasobnika solarnego w 

oparciu o wykonaną dokumentację.   
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II. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia 
 

 Zalecenia inwestora, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

 PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

 WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych. 
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III. Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj instalacji. 
 
Wg. deklarowanych ilości osób w danym gospodarstwie dobrano odpowiednio poniższe 
zestawy solarne: 

 Od 1 do 3–ch osób: 2 kolektory + zasobnik solarny 200l 2W – 19 szt., 
 Od 4 do 5-ciu osób: 3 kolektory + zasobnik solarny 300l  2W – 72 szt., 
 Powyżej 6-ciu osób: 4 kolektory + zasobnik solarny 400l 2W –  37 szt., 
 Budynek Urzędu Miejskiego: 4 kolektory + zasobnik solarny 400l 2W – 1 szt. 

Stopień pokrycia energii w skali roku zgodnie z symulacją energetyczną w programie 
GetSolar nie może być niższa niż odpowiednio: 35,6% dla zestawu 1-3 osoby; 34,4% dla 
zestawu 4-5 osób; 33,6% dla zestawu powyżej 6-ciu osób, przy założeniach : 

 Pochylenie : 45º 
 Azymut: 0,00 (południe) 
 Temperatura min. CWU : 55ºC 
 Temperatura max. CWU: 75ºC 
 Obieg słoneczny: 10 m 

Wynik symulacji solarnej (ekobilansu i bilans energetyczny) nie może być gorszy od 
załączonych symulacji, a w szczególności: redukcja CO2, stopień pokrycia, zysk solarny, 
oszczędność energii, zakładając dane wejściowe jak w załączonych symulacjach, a w 
szczególności powierzchnię kolektora. 

Do oferty należy dołączyć symulację dokumentującą powyższe dane wykonaną w programie 
Getsolar lub równoważnym. 

Specyfikacja zestawów solarnych: 

 
Tabela 1 Zestaw od 1 do 3 osób 

NAZWA ilość   j.m. 
kolektor RD/HP-10 lub równoważny dowolnego 

producenta 2 szt 

zestaw montażowy 1 kpl 
zestaw łączący 1 kpl 

łącznik konstrukcji 1 kpl 
naczynie przeponowe 18l 1 szt 

pompa dwu-drogowa 1 szt 

konstrukcja nośna na dach skośny/płaski 1 kpl 

glikol 30 kg 1 szt 
Sterownik 1 szt 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt 

zasobnik C.W.U. 200l 2W wraz z zabezpieczeniem 1 szt 
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Tabela 2 Zestaw od 4 do 5-ciu osób 

NAZWA ilość j.m. 

kolektor TS RD/HP-10  lub równoważny dowolnego 
producenta 3 szt 

zestaw montażowy  1 kpl 
zestaw łączący 1 kpl 

łącznik konstrukcji 1 kpl 
naczynie przeponowe 25l 1 szt 

pompa dwu-drogowa 1 szt 
konstrukcja nośna na dach skośny/płaski 1 kpl 

glikol 30 kg 1 szt 
Sterownik 1 szt 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt 
Zasobnik C.W.U.  300l 2W wraz z zabezpieczeniem 1 szt 

 

Tabela 3 Zestaw powyżej 6-ciu osób (w tym Urząd Gminy): 

NAZWA ilość j.m. 

kolektor RD/HP-10 lub równoważny dowolnego 
producenta 4 szt 

zestaw montażowy   1 kpl 
zestaw łączący 1 kpl 

łącznik konstrukcji 1 kpl 
naczynie przeponowe 33l 1 szt 

pompa dwu-drogowa 1 szt 
konstrukcja nośna na dach skośny/płaski 1 kpl 

glikol 30 kg 2 szt 
Sterownik 1 szt 

automat mieszający (zawór termostatyczny) 1 szt 
zasobnik C.W.U.  400l 2W wraz z zabezpieczeniem 1 szt 

 
Rysunek 1 Schemat poglądowy instalacji solarnej 

 
Żródło: GetSolar
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IV. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Podane w SIWZ i Programie Funkcjonalno Użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 
z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej części budynków w terenie i uwzględnienia 
innych nie opisanych uwarunkowań, co potwierdzone zostanie oświadczeniem Wykonawcy.  

V. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe elementów instalacji. 
 

1. Opis stanu istniejącego 

Budynki mieszkalne, jednorodzinne. 

Budynki mieszkalne posiadają kotłownie opalane: opałem stałym (węgiel, drewno) lub 
olejem. W większości kotłownie wyposażone są w kotły węglowe, miałowe lub na eko-
groszek.  
Kotły w indywidualnych kotłowniach dobrane są o mocach w zależności od zapotrzebowania 
na ciepło danego budynku mieszkalnego. Obecnie ciepła woda użytkowa przygotowywana 
jest przeważnie w podgrzewaczach CWU, tzw. bojlery i przepływowych elektrycznych 
podgrzewaczach wody. 
 

2. Opis stanu docelowego: 
 
Przewiduje się wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w okresie całorocznym. Kolektory słoneczne zlokalizowane będą na dachu 
budynków mieszkalnych oraz na konstrukcjach zlokalizowanych obok budynków 
mieszkalnych lub też na elewacji budynku – w zależności od ustaleń z właścicielem oraz 
doboru najefektywniejszej lokalizacji. 
 
Przed opracowaniem rozmieszczenia kolektorów słonecznych, na etapie przygotowywania 
dokumentacji technicznej, niezbędna jest wizja lokalna oraz uzgodnienia z właścicielami 
gospodarstw. 
 
Z racji długoletniego okresu trwałości projektu, jak również mając na uwadze 
zadowolenie mieszkańców zakłada się w projekcie produkty o bardzo wysokiej 
jakości, co potwierdzone jest stosownie jak najdłuższym okresem gwarancji przez 
producentów urządzeń. 
 
Planuje się montaż 129 szt. kompletnych zestawów solarnych 
 

Tabela 4 Podział zestawów wg. liczby mieszkańców: 

osoby w rodzinie  SUMA 

DOBÓR PRÓŻNIOWYCH 
KOLEKTORÓW RD/HP-10 

(solar + zasobnik) lub 
równoważnych 

1-3 19 2+200l 
4-5 72 3+300l 

powyżej 6-ciu 37 4+400l 
Budynek Urzędu Miejskiego 1 4+400l 

 129  
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3. Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinny odpowiadać 
zamawiane w postępowaniu próżniowo-rurowe kolektory słoneczne wraz z 
osprzętem dodatkowym: 

 
a) Kolektor słoneczny próżniowo rurowy - z selektywnym pokryciem absorbera 

(tlenek glinu lub tlenek tytanu).  
 

Tabela 6 : Dane techniczne próżniowego kolektora słonecznego np. RD/HP-10 
Wymiary kolektora: 2210 x 880 x 162 mm +/-5% 

     Powierzchnia kolektora (brutto/apertura): 1,945 / 1,021 m2  +/- 5% 

Max. waga kolektora: 29,6 kg +/- 5% 

Sprawność optyczna min. : 77 % 
Współczynnik a1 max.(w odniesieniu do powierzchni 
absorbera): 1,546 

Współczynnik a2 max. (w odniesieniu do powierzchni 
absorbera): 0,005 

Absorbcja min: 95 % 

Izolacja obudowy zbiorczej :  wełna mineralna grubość min. 50 mm 

Technologia: Heat Pipe 

Ilość rur jednego kolektora: 10 szt. 

Temp. Stagnacji max: 169,5 

Typ absorbera: płaski z powłoką Tinox  

Gwarancja min: 10 lat 

Grubość szkła min: 1,8 mm 

Dystans rur: 77 mm 

Długość / średnica rury 2011 mm / 56 mm 

Próżnia 10-4 
 
 
Tabela 10: Moc kolektora próżniowego  wg. nasłonecznienia i różnicy temperatur : 

 
 

 Kolektory słoneczne próżniowe muszą posiadać badania (test/raport) wydane przez 
niezależne, akredytowane jednostki badawcze zgodnie z normą PN EN 12975 
potwierdzone przez niezależne jednostki certyfikatem np. SolarKeymark. Kolektory 
słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie 
gorszymi niż podane w niniejszej dokumentacji. 

 W związku ze zdarzającymi się coraz częściej anomaliami pogodowymi (w naszej 
szerokości geograficznej), jak również z długim okresem trwałości projektu wymaga 
się minimalnej grubości szyby solarnej 1,8 mm oraz pełnej gwarancji producenta – 
min. 10 lat na kolektory słoneczne. 
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b) Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem - zestaw 

umożliwiający połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną baterię oraz z 
rurami instalacyjnymi CU lub Inox wraz z odpowietrznikiem. Zestaw połączeniowy 
musi zapewniać szczelne połączenie kolektorów i instalacji. 
 

c) Zbiornik solarny C.W.U.:  emaliowany, z otworem rewizyjnym oraz z króćcem 
umożliwiającym zamontowanie grzałki elektrycznej.  

 
Tabela 7 Dane techniczne zbiornika 

Izolacja : pianka bezfreonowa o grubości 
50 mm 

Umiejscowienie czujników temp. : przylgowe 
Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej 
(200l/300l/400l/500l) 1,1/1,7/2,0/2,3 m2 

Min. powierzchnia górnej wężownicy (200l/300l/400l/500l) 1,0/1,6/1,8/1,6 m2 

Gwarancja producenta min. 7 lat 

Króciec wyj. CWU w górnej pokrywie 

Poziomowanie zasobnika nóżki nastawne 

Min. Średnica zasobnika (200l/300l/400l/500l) 600/610/700/700 mm 

Ciśnienie robocze zasobnika i wężownicy min.: 10 bar 
 

Materiał zasobnika Stal emaliowana 

Zabezpieczenie  
Anoda magnezowa (w okresie 

gwarancji zużyta anoda podlega 
bezpłatnej wymianie) 

Kołnierz rewizyjny DN 180 mm 
 

 
  Gwarancja producenta: min. 7 lat. 
 
 d) Grupa pompowa dwudrogowa składająca się z: 

 separatora powietrza 
 manometru 
 termometrów : na zasilaniu i powrocie 
 hamulców grawitacyjnych, zabezpieczających przed cofaniem się ciepła 
 armatury do napełniania i odpowietrzania instalacji 
 zawór separujący obieg napełniania z powrotem 
 zawór bezpieczeństwa 6 bar 
 regulator przepływu 1,5 – 6 l/min 
 obudowa styropianowa 
 elementy hydrauliczne w całości z mosiądzu 

 
Gwarancja producenta: min. 5 lat wyłączając pompę 

 
 e) Naczynia przeponowe – solarne naczynie przeponowe, przystosowane do 
współpracy z kolektorami słonecznymi po stronie mieszanki glikolu z wodą. 
Membrana odporna na wysokie temperatury (wartość szczytowa) 130ºC. 
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 Gwarancja producenta: min. 2 lata 
 

 f) Sterownik solarny z czujnikami – komputer sterujący pracą pompy systemu 
solarnego na zasadzie różnicy temperatur w kolektorze i zasobniku z możliwością 
płynnej regulacji obrotów pompy. 

 Sterownik musi zapewnić: 
 

 sterowanie pracą pompy solarnej wg. pomiarów temperatur na kolektorze i 
w zasobniku 

 wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu  
 regulacja obrotów pompy 
 możliwość sterowania pompą cyrkulacyjną 
 zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu 

grzewczego) 
 możliwość sterowania grzałką 
 3 czujniki temperatury PT 1000 

 
Gwarancja producenta: min. 5 lat 

 
 

g) Płyn solarny - wodny roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami 
zabezpieczającymi antykorozyjnie całą instalację. Mieszanka krzepnięcia do – 35 ºC. 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o akceptacji płynu solarnego przez 
producenta kolektorów słonecznych celem utrzymania gwarancji na kolektory 
słoneczne. 

 
h) Zestaw montażowy/konstrukcja wolnostojąca - komplet uchwytów z aluminium, 
umożliwiający montaż kolektorów słonecznych na dachu, elewacji lub jako 
konstrukcja wolnostojąca. Zestaw montażowy / konstrukcja wsporcza pod kolektory 
słoneczne musi być konstrukcją dedykowaną pod proponowane kolektory słoneczne. 

  
Gwarancja producenta: min. 10 lat 

 

4. Wykonawca musi także zapewnić: 

 
 Instalację miedzianą CU lub Inox - rurociągi łączące baterię próżniowych kolektorów 

słonecznych z zasobnikiem solarnym i grupą pompową o odpowiednich średnicach 
(dobranych wg. przepływów i  ilości kolektorów). Długość rurociągów (zasilanie i powrót) 
musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu solarnego oraz kompensację 
naprężeń termicznych.  

 Izolację termiczną rurociągów – izolacja przeznaczona do stosowania na rurociągi 
miedziane lub Inox (stal nierdzewna) o podwyższonej odporności termicznej min. 140ºC, 
np. typ HT. Izolacja musi nadawać się do montażu na zewnątrz (warunki atmosferyczne, 
odporna na promieniowanie UV, zabezpieczona przed ptactwem) i wewnątrz budynku. 
Grubość izolacji należy dopasować zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas 
prowadzenia rurociągu w kominie izolacja powinna być na tyle mocna, aby nie została 
uszkodzona. Otulina powinna być w możliwie jak najdłuższym odcinku, tak aby było jak 
najmniej połączeń, a jeśli już to należy zabezpieczać połączenia w taki sposób, aby 
niwelować mostki termiczne (połączenia izolować podwójnie). Jeśli kolektory będą 



Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn 
poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych 

 

11 

montowane na ziemi należy zastosować rurociągi preizolowane, nadające się do 
montażu w gruncie. 

 Instalację odgromową kolektorów słonecznych, 

 Uziemienie baterii kolektorów słonecznych, 

 Napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy wg. 
instrukcji producenta kolektorów słonecznych. 

 Przeszkolenie każdego użytkownika instalacji solarnej z zakresu bezpieczeństwa 
i prawidłowej obsługi instalacji kolektorów słonecznych. 

 Serwis gwarancyjny w okresie 10 lat od daty odbioru końcowego instalacji, 
obejmujący także niezbędne bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie min. 5 lat od 
daty odbioru końcowego. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zapewni 
dojazd ekipy serwisowej w okresie 60 h od zgłoszenia. 

VI.  Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1. Wymagania jakościowe dotyczące materiałów 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami.  

2. Gwarancja 

Zamawiający wymaga następującego okresu gwarancji: 

- na wykonane roboty montażowe minimum 5 lat, od dnia odebrania przez Zamawiającego 
robót montażowych i podpisania protokołu końcowego. 
W okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia bezpłatnego serwisu przez 
wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie 
prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami 
instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pięcioletniego okresu 
gwarancji. 
 
Gwarancja producenta na urządzenia: 
-  Kolektory słoneczne – min. 10 lat (potwierdzone oświadczeniem producenta), 
-  Zestaw montażowy – min. 10 lat, 
-  Zbiornik solarny – min. 7 lat, 
-  Sterownik solarny z czujnikami – min. 5 lat, 
-  Grupa pompowa dwudrogowa – min. 5 lat (wyłączając pompę), 
-  Pozostałe elementy zestawu solarnego – min. 2 lata. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
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VII.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  
 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.  
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

 organizacji robot, 
 zabezpieczenia osób trzecich, 
 ochrony środowiska,  
 warunków BHP,  
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,  
 zabezpieczeniem terenu robót, 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Kontroli będą podlegały w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności 
z programem funkcjonalno-użytkowym, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym 

 jakość i dokładność wykonania prac,  
 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
 prawidłowość połączeń funkcjonalnych,  
 sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania 

z programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiory częściowe po zgłoszeniach oraz ostateczny odbiór końcowy po 

zakończeniu prac instalacyjnych na terenie Gminy Szczuczyn. 

Do ostatecznego odbioru końcowego wykonawca dołączy szczegółowy kosztorys 
powykonawczy oraz szczegółowe karty informacyjne dla każdej instalacji wskazujące: 

- zainstalowaną moc dla danej instalacji (W/m2) 

- prognozowaną oszczędność energii (kWh/rok) uzyskaną dzięki instalacji 

- prognozowaną1 redukcję emisji CO2 (kg CO2/rok) uzyskaną dzięki instalacji 
(uwzględniającą typ paliwa stosowanego do ogrzewania cwu poza sezonem) 

                                                        
1 Preferowane stosowanie przeliczników wg. wytycznych Porozumienia Burmistrzów do SEAP: 
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_pl.pdf  
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Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót i utrzymania placu budowy w stanie 
nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym 
programie nieruchomościami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji zamierzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania 
i przedłożenia do oceny dokumentacji projektowej. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. 
W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje 
obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury. 

VIII. Wymagania szczegółowe 
 

1. Przedmiot wykonania robót budowlanych 

Roboty przygotowawcze: 

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 
 
Roboty budowlano-montażowe: 

- montaż próżniowo-rurowych kolektorów słonecznych na konstrukcji przeznaczonej do 
odpowiedniego dachu lub jako konstrukcji wolnostojącej, 

- montaż zasobnika C.W.U z automatem mieszającym, 
- montaż rurociągów CU lub Inox między kolektorami, grupą pompową  a zasobnikiem 

C.W.U. 
- montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku, 
- montaż grupy pompowej, 
- izolacja termiczna instalacji np. typ HT, 
- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej, 
- napełnianie instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z wodą), 
- odpowietrzenie instalacji, 
- wykończenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie 

elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach) 
- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 
- instalacja odgromowa i uziemiająca baterię kolektorów, 
- przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu solarnego. 

 
2. Przedmiot technologia wykonania instalacji solarnej 

Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu C.W.U. powinna być 
wykonana z elementów kompatybilnych ze sobą tj.: kolektorów słonecznych, uchwytów 
montażowych pod kolektory, zasobników C.W.U., pomp, armatury itp., z elementów 
prefabrykowanych takich jak rurociąg miedziany, stalowy, Inox, rurarz preizolowany, izolacje 
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itp. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać się poprzez lutowanie twarde 
oraz połączenia spawane, skręcane gwintowe, alternatywnie kołnierzowe. 

3. Założenia do projektowania: 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 
w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  
- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- planu organizacji i technologii robót, 

 
4. Wytyczne projektowe: 

 
 Kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt 

pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w 
przedziale od 50° do 30° (min. 15°). Optymalnie 45°. 

 Kąt azymutu kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu 
względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem (max. 20°), 
gwarantującym wymaganą sprawność i efektywną pracę instalacji solarnych w skali 
całego roku.  

 projekt powinien zawierać układ usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni urządzeń do 
podgrzewania CWU, 

 jeśli sytuacja wymaga zaprojektowania i zamontowania kolektorów słonecznych na 
połaciach wschód-zachód, należy dobrać system odpowiednio wg. uwarunkowań w 
niniejszej dokumentacji, jak również system taki musi zostać zaprojektowany i wykonany 
w oparciu o dwie grupy pompowe – zabrania się stosowania w takim wypadku zaworu 3 
drogowego, 

 projekt powinien przewidywać wpięcie instalacji kolektorów słonecznych w istniejącą 
instalację ciepłej wody użytkowej wraz z  termostatycznym zaworem mieszającym, 

 przewody hydrauliczne - rurociągi, w których będzie płynął czynnik solarny powinny być 
wykonane z rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej. Izolacja z materiału izolacyjnego o 
odpowiedniej grubości i odporności termicznej zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami, izolacja wewnątrz i na zewnątrz budynku z powinna być wykonana 
z materiałów cechujących się przede wszystkim wysoką wytrzymałością na zmiany 
temperatury, promieniowanie UV oraz niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej, 
np. izolacja z pianki na bazie kauczuku, 

 projekt powinien zawierać niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty 
katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia wymagane prawem,  

 projekt konstrukcji wsporczej kolektorów powinien zawierać rysunki  oraz obliczenia 
w celu ustawienia baterii kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem. Zamawiający 
przewiduje montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku, elewacji oraz na 
konstrukcjach wsporczych obok budynku (na ziemi). Konstrukcja powinna być wykonana 
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z aluminium, odporna na korozję i promieniowanie UV bez konieczności stosowania 
powłok i farb zabezpieczających  

 układ hydrauliczny rurociągów powinien być prowadzony zgodnie z prawem 
Tichelmanna. 

 Należy zabezpieczyć pokrycie dachu lub elewację (w zależności gdzie będą 
prowadzone rurociągi) przed przeciekaniem na skutek wiercenia wszelakich otworów, 

 armatura i urządzenia towarzyszące powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) instalacji, w której są zainstalowane, 

 należy przewidzieć miejsce obsługowe dla wszystkich projektowanych urządzeń 
i armatury, szczególnie przy lokalizacji zasobników CWU, 

 wszystkie komponenty systemu solarnego muszą być przeznaczone do pracy w 
instalacjach solarnych (w wysokich temperaturach). 

Projekt powinien obejmować wysokosprawny próżniowo - rurowy kolektor słoneczny o 
parametrach nie gorszych niż wymienione w niniejszej dokumentacji. 
 
Dokumentacja projektowa musi być opracowana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, minimalnie projekt powinien zawierać: opis 
budowlany, warunki techniczne oraz rysunki.  

 
 
 
Załączniki: 

1. Symulacje solarne z ekobilansem i zyskiem solarnym 
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Załącznik 3 - symulacje solarne z ekobilansem i zyskiem solarnym 


