
s1
{

Fundusze
Eu ropejskie
Pro9.am Regionalny cł\ tłłropoLsl(A I'X) #ijśrbP,łTst

Unia EUropejska
EUlopej5ki Fund!sż

Rozwo]U Reglonalne9o

_ł]
l

il

i

Załącznik nr 1 do Zapytania oferlowego

Szczegołowy opis przedm iotu zamowien ia

2. Dane dotyczące zamówienia:

l rVodernizacja instalacji ciepłej wody
I

I uzytkowej poprzez zastosowanie

I mieszanego systemu wytwarzania ciepła

I z istniejącego kotła gazowego
Częśc 1 | kondensacyjnego oraz powietrznej pompy

l ciepła wykorzystującej ciepło odpadowe z
i

l procesów produkcyjnych -
l Dostawa i montaż wymiennika ciepła z bojlerem 300 litrow

] oraz modernizacja instalacji ciepłej wody uzytkowej
l

Przedmiot zamówienia w tej częścijest:
. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na zastosowaniu
powietrznej pompy ciepła odbierającej ciepło odpadowe i przekazującejje do
system centralnego ogrzewania. Układ ten ma w dużej mierze zastąpić kocioł
gazowy w dostarczaniu ciepła do budynku.

, . usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody uzytkowej, które polegać
będzie na zastosowaniu systemu mieszanego wykorzystującego istniejące źrodlo
ciepła (kocioł gazowy) oraz powietrzną pompę ciepła.
o \// ramach modernizacji instalacji wody uzytkowej (w ramach usprawnienia
systemu) niezbędna jest dostawa i montaż wymiennika ciepła z zasobnikiem na

300 litrów wody (zasobnik przystosowany do współpracy z pompami ciepła).
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Wymagane jest bezwzględnie osiągnięcie następujących wartości:

> min. oszczędność energii wynikającą z realizacji zadania t7,1,I%;
> efekt ekologiczny na poziomie 5,77 MgCO2/rok , przy załozeniu, że pompa ciepła
korzysta z prądu wytworzonego w instalacji fotowoltaicznej, a bazowym nośnikiem
energii jest gaz ziemny.

lnstalacja powinna zawierać:
o pol11pę ciepła typu powietrze-woda, która umozliwi odzysk ciepła
odpadowego z zakładu w takiej ilości, aby sezonowo zapewnić redukcję emisji CO2
o co najmniej 5,77 MgCO2/rok (w odniesieniu do gazu ziemnego),
. Zasobnik ciepłej wody uzytkowej dedykowany do współpracy z pompą
ciepła oraz posiadający dodatkową węzownicę na przyłączenie kotła gazowego/
. Komponentyumozlwiającepozyskiwanieciepłaodpadowego,
. Licznik ciepła wytworzonego oraz energii elektrycznej pobierane j przez
pompę ciepła
. Możliwość zdalnej komunikacji z pompą ciepła (poprzez lnternet),
. Dobrane elementy układu hydraulicznego (zawór bezpieczeństwa, naczynie
wzbiorcze, zaw or trójd rogowy, zaw ory od ci n ające i regu lacyj ne, itp. ).

Wycena powinna zawierać takze:
. zbudowanie i uruchomienie instalacji,
. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
. przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi instalacji.

Wymaganym załącznikiem do oferty jest koncepcja instalacji ze schematycznym
przedstawieniem odzysku ciepła odpadowego.

Gzęść 2

Budowa i nsta lacji wykorzystującej
odnawia l ne źrodła energi i wytwa rzającej
energię elektryczną poprzez
zastosowanie ogniw fotowoltaicznych -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot zamówienia w tej części stanowi zbudowanie instalacji fotowoltaicznej
wytwarzającej średniorocznie nie mniej niż3209]-,0O kWh (możliwe do osiągniecia
takze w 20 roku eksploatacji instalacji- uwzględnić spadek sprawności modułów
fotowoltaicznych w czasie eksploatacji),

Wymagane jest bezwzględnie osiągnięcie:
- wartości oszczędności energii na poziomie 82,6I%
- efektu ekologicznego 25,06 MgCO2/rok - w odniesieniu do energii elektrycznej
pozyskiwanej z systemu elektroenergetycznego.
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lnstalacja powinna zawierać:

kWh (możliwe do osiągniecia takze w 20 roku eksploatacji instalacji- należy
uwzględnić spadek sprawności modułów fotowoltaicznych w czasie
eksploatacji),

wymagania co do przyłączenia do krajowej sieci elektroenergetycznej,
komunil<acja z falownikiem poprzez moduł wi-fi,

po stronie DC, jak iAC,

uruchomienia i działa nia insta lacji fotowolta icznej.

Wycena powinna zawierać takze:
o zgłoszenie do operatora energetycznego (dokonanie procedury przyłączenia do

sieci),
o Wykonanie pomiarów elektrycznych,
o Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
o Przeszkolenie użytkownika,
o Zakres koniecznych prac nie uwzględnia wymiany pokrycia dachu,

Wymaganym załącznikiem do oferty powinna być koncepcja instalacji
fotowoltaicznej ze schemaiycznym rysunkiem zabezpieczeń, układu wpięcia do
sieci,

Jóst,mozliweskładanieofertcząstkowych. .. ', .'

Wykonawca zobowiązuje się do wyliczenia w kosztorysie wszystkich kosztów związanych z

dostarczeniem, zainstalowaniem i uruchomieniem instalacji wrazz oprzyrządowaniem,
pozwalającym na pomiar efektów osiągnięcia zakładanych wskaźnikow,
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez potencjalnych Wykonawców, w
uzgodnionym wcześniej terminie, wizji lokalnej umozliwiającej przygotowanie
dopasowanej do specyfiki budynku oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy po zakończeniu prac
budowlanych i montazowych.

Zamawiający wilmaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancjijakośCi na
, a, .:|.,wykonane zamówienie na okres:

> dl]ó cZęści 2,zańówienia: na falownik minimum 8 lat, na wady modułów fotoŃ,olijicznych
minimum 12 lat, na moc nlodułów fotowoltaicznvch minimum 25 lat. 

]

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej deklaracji utrzymania
sprawności za i nsta lowa nych urządzen:
> dla części 1 zamówienia: na poiiomie przynajmni ej9O%przez cały okres gwarancji,
> dla części 2 zamówienia: na poziomie przynajmniej80% przez caly okres gwarancji.
Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej deklaracji, związanejz
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