
 

Rozdział I. 

 

Termin wykonania prac - od podpisania umowy  do 31.08.2022 w tym roboty technologiczne związane 
z wymianą przepustnic w terminie  od 18.07.2022. do 28.07.2022 r.  

Przerwa w dostawie ciepła nie może przekroczyć 24 h 

Dokładny termin prac związanych z przerwą w dostawie ciepła należ bezwzględnie uzgodnić z Działem 
Eksploatacji MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

I. Zakres projektowy  
1. Zaprojektować płytę stropową posiadającą 3 włazy oraz wieniec o wysokości 0,7 m 
2. Zaprojektować punkt stały w komorze w miejscu istniejącego. 
3. Lokalizację komory C-15 wskazuje załącznik Nr 3 
4. Schemat technologiczny komory przedstawia Załącznik Nr 4 

 

                                                                                                                                          Załącznik nr 1 

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(zwany dalej „PFU”) 

Nazwa zamówienia:  

„Zaprojektowanie i przebudowa komory ciepłowniczej C-15 przy ul. Krzywoustego  
  w Rzeszowie  wraz z robotami towarzyszącymi” 
 
 
Adres realizacji:   
Rzeszów, w rejonie ul. Krzywoustego 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71321200-6 Usługi projektowe systemu grzewczego,  
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 45442100-8 Roboty malarskie,  
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 71247000-8 Nadzór nad robotami budowlanymi.  
 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie  budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 

 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 
 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   
                        nawierzchni autostrad, dróg, 
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
 45236000-0 Wyrównanie terenu. 

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/


II. Zakres technologiczny 

1. Demontaż istniejących przepustnic DN 300 mm - 2 szt oraz zaworów odcinających DN150 mm, 
wraz z ich utylizacją. 

2. Montaż przepustnic do wspawania DN 300 mm - 2 szt oraz zaworów kulowych odcinających do 
wspawania DN 150 mm – 2 szt 
Przepustnice należy stosować z końcówkami do wspawania. Przepustnice winny spełniać 
wymagania zawarte w opracowaniu „Wymagania techniczne dla przepustnic zaporowych 
przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m Rzeszowa”, stanowiące Załącznik Nr 
5. 

3. Zdemontować istniejący punkt stały i wykonać nowy zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
4.    Oczyścić elementy stalowe  (zarówno rurociągi jak i elementy puntu stałego) z rdzy 

i zanieczyszczeń do stopnia czystości wymaganego przez zastosowany system malarski) 
5.    Wykonać powłokę antykorozyjną rurociągów farbą termoodporną do 200oC, wg normy PN-

70/H97050, PN-70/H-97051 oraz karty technicznej zastosowania farby.  
6.    Wykonanie nowej izolacji termicznej o grubości nie mniejszej niż 100 mm. Wełna mineralna 

w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm. 

III.  Zakres budowlany 

1. Zdemontować istniejącą płytę przykrywczą komory.  
2. Po demontażu płyty na ścianach komory wykonać wieniec żelbetowy o wysokości 0,7 m. 
3. Wykonać nową płytę stropową posiadającą 3 włazy zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
4. Wykonać wylewkę spadkową z betonu drobnokruszywowego C-20 od gr. 4 do 8 cm ze spadkiem 

min 1% w kierunku wpustu. 
5. Wykonać kraty nad studzienką odpływową. Krata ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej w ramie 

z kątownika  
6. Odkuć luźne części betonu na ścianach komory. 
7. Wykonać tynki na ścianach wewnątrz komory 
8. Pomalować ściany i sufit na biało farbą emulsyjną 
9. Wykonać drabiny  złazowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej  – 3 szt 
10. Wykonać wentylację grawitacyjną komory nawiewno-wywiewną, z zastosowaniem 

wywietrzaków o średnicy fi 200 wykonanych z blachy ze stali nierdzewnej o grubości  
2 mm.  

11. Wykonać osłony wywietrzaków ze stali nierdzewnej gatunku 1.4541 (321) w postaci konstrukcji z  
rurek chromoniklowych Dn 40 mm o gr. 2 mm. zgodnie z  Załącznikiem nr 1 

12. Wykonać izolację zewnętrzną odsłoniętej części komory. Ściany pomalować izolacją bitumiczną, 
płytę przykrywczą zaizolować papą termozgrzewalną, papę zawinąć po min 30 cm na ściany 
komory. Wykonać dwie warstwy papy. 

13. Stan faktyczny komory przedstawiony jest w Załączniku nr 2. 
 

Rozdział II 

WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA: 

1. Opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana przez osoby posiadające niezbędne 
doświadczenie oraz uprawnienia dla danej branży i specjalności.  
Opracowana dokumentacja projektowa musi posiadać wszystkie elementy wymagane dla 

projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawierać wszystkie niezbędne decyzje, opinie 

i uzgodnienia.  

2.    Uzyskanie zgód na dysponowanie terenem na cele budowlane w tym podpisanie w imieniu 

Zamawiającego umów użyczenia terenu (projekty umów oraz ewentualne pełnomocnictwa 

zostaną przygotowane przez Zamawiającego 



3.  Dokonanie na rzecz Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będzie wymagane. 

4.    Dokumentacje na roboty nie wymagające  zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę Wykonawca bezwzględnie uzgodni w MPEC-Rzeszów 

Sp. z o.o. przed rozpoczęciem prac. 

Kompletną Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 

-    Warunkami technicznymi do projektowania i opisem przedmiotu zamówienia.  

-   Wymaganiami technicznymi dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie 

ciepłowniczym m. Rzeszów, stanowiącymi Załączniki Nr 5 do niniejszej Specyfikacji.   

- Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania sieci w systemie ciepłowniczym 

Rzeszowa, stanowiącymi Załączniki Nr 6 do niniejszej Specyfikacji.  

-  Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci   

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, 

stanowiącymi Załączniki Nr 7  do niniejszej Specyfikacji. 

- Wymaganiami Technicznymi dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania,  

stanowiącymi Załączniki Nr 8  do niniejszej Specyfikacji. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej znajduje się 

w Rozdziale II. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas wykonywania prac 

budowlanych przedmiotu zamówienia realizowanego na podstawie opracowanej dokumentacji zgodnie 

z warunkami SWZ wraz z załącznikami.  

Czynności sprawowane w ramach nadzoru autorskiego, sprawowane będą na każde wezwanie 

Zamawiającego lub właściwego organu.  

Materiały konieczne do wykonania prac projektowych zabezpiecza w całości Wykonawca. 

 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków projektanta w przedmiocie 

zamówienia, określonych przepisami prawa. Projektanci powinni posiadać niezbędne doświadczenie 

oraz uprawnienia dla danej branży i specjalności. 

2. Kompletna Dokumentacja projektowa winna spełniać warunki ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 

Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w dalszej części jako Prawo 

Budowlane, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126), a także innych obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, w tym ustawy z 

dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. 

zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.  



Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania w zakresie zastosowanych materiałów 
i urządzeń. 

 
3. Kompletna Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie elementy wymagane dla    projektu 

budowlanego i wykonawczego i zawierać co najmniej: 

− opis techniczny, 

− rysunki konstrukcyjne komór 

− rysunki technologii komór 

− rzuty i przekroje komór,  

− zestawienie materiałów, 

− rysunki szczegółowe, 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

− uzgodnienie z MPEC – Rzeszów Sp. z o.o., 
4. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, map ewidencji gruntów i wypisów  

z rejestru gruntów należy do Wykonawcy. 

5. Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne decyzje, w tym decyzje 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje środowiskowe oraz warunki, w tym 

warunki techniczne i zezwolenia na umieszczenie sieci w pasie drogowym z Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie, warunki techniczne z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Rzeszowie, i inne których konieczność uzyskania wystąpi, a także pozytywne opinie i uzgodnienia 

wynikające z przepisów prawa, w tym również ewentualne decyzje na wycinkę drzew. 

6. Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy umożliwiające zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót leży po stronie Wykonawcy. 

 7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wyjaśniania zgłoszonych przez Zamawiającego 

wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań dla potrzeb  

 8. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SWZ wraz z załącznikami (w tym w niniejszym PFU), 

a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować 

jako oczywiste. 

9. Wymagania dotyczące formy przygotowania dokumentacji projektowej. 

9.1 Szata graficzna  

Dokumentacja projektowa w zakresie Projektu budowlanego i wykonawczego powinny 

stanowić oddzielne opracowania.  

  Każde opracowanie powinno zawierać; 

o stronę tytułową, 
o spis treści  
o część opisową 
o część rysunkową  
o obliczenia (dotyczy Dokumentacji projektowej – w przypadku konieczności wykonania), 
o załączniki, tj. decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, itp. (dotyczy 

Dokumentacji projektowej).  
  Opracowania jw. należy wykonać w języku polskim. 

 

9.2  Dokumentację projektową należy wykonać w ilości: 

o Projekt budowlany - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie 
elektronicznej na płytce CD.  

o Projekt wykonawczy - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie 
elektronicznej na płytce CD.  
 

9.3  Format plików dla wersji elektronicznej 



o rysunki - format plików .pdf, 
o część opisowa - format plików .doc 

 

WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA : 

1.   Wykonawca bezwzględnie przed rozpoczęciem przedłoży Zamawiającemu przygotowaną 

Dokumentację projektową i  oraz uzyska jej akceptację.  

2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia 

opisane Rozdziale II  oraz dokona zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę   

3. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej nowych odwodnień oraz komór również 

w przypadku zmiany lokalizacji i wysokości włazów. Inwentaryzację należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami dotyczącymi wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie 

z Załącznikiem Nr 9.   

4. Zapewnienie odpowiedniego potencjału maszynowego, sprzętowego oraz niezbędnego 

wykwalifikowanego personelu do realizacji zamówienia. 

5. Protokolarne przejęcie od Właściciela terenu prowadzenia prac. 

6. Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za 
wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za 
szkody wyrządzone podczas wykonywania  przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu 
umowy.  

7. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami 
BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz poniesienie pełnej odpowiedzialności za teren 
budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. 

8. Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca będzie 
usuwał lub odpowiednio składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

9. Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad 
prowadzonymi pracami przez kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającego odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie dla realizowanej branży i w danej specjalności  określone w Rozdziale V 
SIWZ pkt 1.2 ust. b. 

a) Zamawiający żąda, obecności kierownika budowy lub kierownika robót na budowie przez cały 
okres jej trwania. W przypadku uzasadnionej nieobecności kierownika budowy na terenie 
budowy, spowodowanej wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej przez niego 
funkcji lub niezbędnych do realizacji procesu budowy, zastępstwo pełnił będzie kierownik robót 
posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w Rozdziale V SIWZ pkt 1.2 ust. b. 

b) Zamawiający informuję, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie 
wstrzyma prace, nakazując pracownikom wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy 
i opuszczenie go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez 
Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem 
terminu wykonania inwestycji. 

10. Doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będącego terenem budowy, 
a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych 
elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskanie stosownych 
protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową. 

11. Zabezpieczenia materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
11.1 Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami 
wykonawczymi do tej Ustawy, muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą 
techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub 
kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 



i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 
r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

11.2. Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez 
inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. 

11.3. Czynność tą należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy 
każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne 
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty 
techniczne. 

12. Wykonanie badań radiograficznych 100% spoin. 
12.2. Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzana wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2012, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 10. 
12.3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć w trakcie realizacji robót częściowy 

protokół oraz radiogramy wraz ze schematem badań radiograficznych dla wskazanego, 
wybranego przez Zamawiającego odcinka sieci ciepłowniczej. 

12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie 
kontroli radiograficznej losowo wybranych połączeń. 

12.5. Laboratorium, z którego będzie korzystał Wykonawca wykonując badania spoin, musi posiadać 
udokumentowane uznanie Urzędu Dozoru Technicznego, spełniające kryteria normy PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005 

13. Wykonanie połączeń spawanych bez względu na średnicę rurociągu poprzez spawanie metodą TIG 
w osłonie argonu zgodnie z Załącznikiem nr 10. 

14. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejących komór, w tym armatura odcinająca, płaszcz 
ochronny, wełna mineralne, zutylizować we własnym zakresie, zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, 
Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.  

15. Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy. 

16. Prowadzenie dziennika odbioru poszczególnych etapów prac wchodzących w zakres przedmiotu 
zamówienia. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie wstrzymaniem prac oraz prawem do  
naliczania kar umownych, określonych w Rozdziale XV SIWZ. 

17. Przekazanie Właścicielowi terenu w stanie nienaruszonym lub doprowadzonym do stanu pierwotnego 
wraz ze spisaniem na tą okoliczność stosownego protokołu.  

18. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych i uzyskania pisemnej aprobaty 
Zamawiającego przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

19. Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego faksem lub 
na piśmie o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia. 

20. Respektowanie wymagań dodatkowych, o których mowa w poniższych punktach. 

 

Rozdział III 

Informacje i wymagania dodatkowe: 

1. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu umowy, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, 
uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w SIWZ jako 
uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu 
końcowego odbioru robót. 



2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, które zgłosiły roszczenia 
w związku z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową zarówno co do roszczeń 
zgłoszonych w trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu. 

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 60 
miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. 

  Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XIII i XV SIWZ. 

5.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 5.1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 5.2.  Przekazania dziennika odbioru poszczególnych etapów prac wchodzących w zakres zamówienia.  
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