Skarżysko-Kamienna, dnia 07.04.2021 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu na realizację zadania pn.:
„Dostawa 2 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych w Grójcu
wraz z ich montażem i uruchomieniem’’
I. Zamawiający:
Celsium Sp. z o.o.,
ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83,
e-mail: celsium@celsium.pl
II. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
 Urszula Sałek– w zakresie przedmiotu zamówienia,
e-mail: urszula.salek@celsium.pl, tel. 698 713 977,
 Krzysztof Borowiec – w zakresie przedmiotu zamówienia – instalacje elektryczne i automatyka węzłów, e-mail:
krzysztof.borowiec@celsium.pl, tel. 601 545 859,
Informacji udziela się w dni robocze, w godzinach: 7:00 – 15:00.
Zamawiający ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.:
„Dostawa 2 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych w Grójcu
wraz z ich montażem i uruchomieniem’’
i zaprasza do składania ofert
III.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie węzłów ciepłowniczych o
parametrach pracy jak w tabeli nr 1. W zakresie zamówienia jest ponadto wykonanie robót budowlanych związanych z
zaadaptowaniem pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie węzłów do wymagań z tym związanych.
Tabela nr 1
L.p.
1
2

Adres
ul. Laskowa, budynek D
ul. Bokserska 12

gdzie:
Qco [kW]
Qcw [kW]
Gs.cw [dm3/s]
Gcyrk.cw [dm3/h]
Vst.cw [dm3]
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Qco
[kW]

Qcw
[kW]

Gs.cw
[dm3/s]

Gcyrk.cw
[dm3/h]

304
269

131
115

3,3
2,8

940
796

Vst.cw
[dm3]
600=2szt.*300
450

– obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.o.
– obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepła instalacji c.w.u.
– przepływ chwilowy (sekundowy) wody użytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.
– przepływ w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
– pojemność stabilizatora ciepłej wody użytkowej

Parametry pracy węzła i dane techniczne dla budynku ul. Laskowa, budynek D:
temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:
zima: 125/75 oC zmienne;
lato: 65/25 oC stałe;
temperatury obliczeniowe instalacji c.o.
70/50 oC;
temperatura obliczeniowa c.w.u.
+60 oC;
ciśnienie nominalne sieci cieplnej:
16 bar;
ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynku
Pz/Pp = 7,4/6,2 bar;
ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.
0,57 bar;
ciśnienie statyczne instalacji c.o.
2,0 bar;
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1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o.
6,0 bar;
ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u.
6,0 bar;
ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.
0,30 bar
pojemność stabilizatora c.w.u. V=600l, podzielić na 2 szt. po 300l każdy.

2.
2.1.

Parametry pracy węzła i dane techniczne dla budynku ul. Bokserska 12:
temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:
zima: 125/75 oC zmienne;
lato: 65/25 oC stałe;
2.2.
temperatury obliczeniowe instalacji c.o.
80/60 oC;
2.3.
temperatura obliczeniowa c.w.u.
+60 oC;
2.4.
ciśnienie nominalne sieci cieplnej:
16 bar;
2.5.
ciśnienia robocze sieci ciepłowniczej w rej. budynków
Pz/Pp = 7,3/6,7 bar (lato)
Pz/Pp = 8,7/4,8 bar (zima)
2.6.
ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.
0,4 bar;
2.7.
ciśnienie statyczne instalacji c.o.
2,0 bar;
2.8.
ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.o.
6,0 bar;
2.9. ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa inst. c.w.u.
6,0 bar;
2.10.
ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.
0,30 bar.
3. Wymagania techniczne dla każdego węzła:
3.1. węzły ciepłownicze powinny być wykonane zgodnie ze schematem ideowym stanowiącym zał. nr 1;
3.2. pompa obiegowa inst. c.o. z płynną regulacją obrotów Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;
3.3. pompa cyrkulacyjna c.w.u. z płynną regulacją obrotów Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;
3.4. armatura: kurki kulowe o połączeniach gwintowanych, strona pierwotna – PN16; strona wtórna – PN6, przy czym
pierwsze zawory od strony przyłącza ciepłowniczego – kołnierzowe PN16, jako zabezp. przed zanieczyszczeniami na
przyłączu cieplnym magnetoodmulacz Spaw-Test;
3.5. wymienniki ciepła płytowe lutowane posiadające określoną w aprobacie technicznej wartość parametru „A”
stosowanego do obliczania przepustowości zaworu bezpieczeństwa (wg PN-B-02414, pkt. 2.2.2.2);
3.6. sterownik węzła firmy Samson typ 5573;
3.7. zawory regulujące temperaturę czynnika ogrzewanego - z funkcją zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6), Samson;
3.8. zawory bezpieczeństwa – membranowe;
3.9. przeponowe naczynie wzbiorcze przepływowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armaturą przyłączeniową
zapewniającą ciągłą wymianę wody w naczyniu;
3.10. stabilizator temperatury c.w.u. – PN6, pojemność wg tabeli nr 1;
3.11. ciepłomierze – MULTICAL 603 firmy Kamstrup z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Ultraflow 54;
3.12. pozostałe wyposażenie węzłów - wg wymaganego schematu ideowego – załącznik nr 1.
3.13. gabaryty węzłów kompaktowych muszą być dostosowana do wymiarów pomieszczeń przeznaczonych na węzły
- załączniki nr 2 - 3. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy Dostawca węzłów zobowiązany będzie do
przeprowadzenia wizji lokalnej we wszystkich pomieszczeniach węzłów w celu: sprawdzenia ich wymiarów,
wymiarów dróg komunikacyjnych prowadzących do pom. węzła, zapoznania się z zakresem prac adaptacyjnych
związanych z montażem węzłów. Na wizję dostarczyć należy wstępny szkic lokalizacyjny każdego węzła
w pomieszczeniu, narysowany w skali, zwymiarowany, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
4. Wymagania dotyczące zdalnego odczytu parametrów pracy
4.1. Sygnały z układów pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy) należy wprowadzić na sterownik obiektowy
węzła typu Trovis 5573 oraz centralkę Plus 1.2. Węzeł powinien posiadać wszystkie niezbędne pomiary
parametrów uwzględnianych w obrazie telemetrycznym pracy obiektu tj:
 dane z licznika ciepła: ilość ciepła, przepływ chwilowy wody sieciowej, temperaturę zasilania i powrotu
wody sieciowej, moc chwilową węzła, data, godz. minuta odczytu,
 dane z regulatora węzła (minimum: temp. zasilania i powrotu co., temp. wyjścia c.w.u.,
temp. w zasobniku c.w.u., zadana krzywa grzewcza oraz jej obniżenia i przesunięcia, zadana
temperatura wyjścia c.w.u., temp. powietrza zewnętrznego),
 sygnalizacja pracy wszystkich pomp,
 stan wodomierza c.w.u.( przez aplikacje GLOBE OMS),
 stan wodomierza wody uzupełniającej instalację c.o.( przez aplikacje GLOBE OMS),
 sygnalizacja otwarcia drzwi do pomieszczenia węzła,
 sygnalizacja zawilgocenia posadzki pomieszczenia węzła w formie alarmu.
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4.2.
4.3.

Zdalna komunikacja z węzłem.
Komunikacja z węzłem powinna odbywać się za pośrednictwem modułu komunikacyjnego GSM (centralki)
Landys typu Plus 1.2, który zapewnia dostęp do podstawowych parametrów pracy węzła oraz przesyłanie
danych rozliczeniowych do fakturowania odbiorców. Podstawowe parametry pracy będą dostępne poprzez
aplikacje GLOBE OMS. Instalacja, zakup urządzeń oraz konfiguracja jest po stronie dostawcy węzła.
5. Zamówienie na etapie dostawy węzłów obejmuje:
5.1. dostawę węzłów ciepłowniczych, kompaktowych,
5.2. sporządzenie protokołu określającego dla urządzeń ciśnieniowych każdego węzła formy dozoru
technicznego (wg. Rozporządzenia Ministra Gosp. Pracy i Polit. Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych,
Dz.U. Nr 135 z 2003r. poz. 1269 oraz innych obowiązujących w tym względzie przepisów),
5.3. przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi wymaganym załącznikami w 2 egzemplarzach do odbioru przez
UDT urządzeń ciśnieniowych każdego węzła podlegających takiemu odbiorowi (dozór pełny, ograniczony,
uproszczony) – Zamawiający zapewnia niezbędną współpracę (podpisanie dokumentów, upoważnienia,
dostawę czynnika roboczego, itp.)
5.4. dostarczenie świadectw jakości na węzły i ich elementy potwierdzających dopuszczenie do stosowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5.5. dostarczenie w języku polskim dokumentacji technologicznej węzła wraz z częścią elektryczną
z wyszczególnieniem jego elementów i obliczeń oraz również instrukcji obsługi w języku polskim (DTR) węzła
i jego elementów składowych (urządzeń),
5.6. dostarczenie protokołów z prób, sprawdzeń i pomiarów, w tym pomiarów instalacji elektrycznej węzła, oraz
schematów instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej węzła i instrukcji obsługi węzła,
Całość dokumentacji wymienionej w pkt.: 5.3 - 5.5 dostarczyć należy w wersji papierowej
i elektronicznej.
6. Zamówienie na etapie montażu węzłów obejmuje:
6.1. Węzły kompaktowe do zamontowania w nowych budynkach wielorodzinnych, w wyznaczonych
pomieszczeniach na kondygnacji garażu podziemnego. Rzut pomieszczeń węzłów pokazano w załącznikach
nr 2-3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegół rozmieszczenia poszczególnych
urządzeń składowych węzła należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac z przedstawicielem Zamawiającego.
6.2. Przyłączenie węzłów dwufunkcyjnych c.o./c.w.u. do rurociągów przyłącza sieci cieplnej niskoparametrowej,
wprowadzonych do pomieszczeń węzłów, rurami stalowymi ciepłowniczymi o średnicach DN50 (połączenie
należy zabezpieczyć antykorozyjnie) i zaizolować zgodnie z obowiązującymi normami.
6.3. Przyłączenie modułów centralnego ogrzewania (c.o.) węzła cieplnego do zaprojektowanych w pomieszczeniu
rozdzielaczy wewnętrznej instalacji c.o. rurami stalowymi ciepłowniczymi.
6.4. Przyłączenie modułu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) węzła cieplnego do doprowadzonych, do pomieszczenia,
wewnętrznych instalacji c.w.u., cyrkulacji i wody zimnej (na cele podgrzania).
6.5. Podłączenie do kompaktowego węzła cieplnego dwufunkcyjnego urządzeń/elementów dostarczonych luzem
tj. stabilizatora ciepłej wody użytkowej, naczynia wzbiorczego instalacji c.o. oraz naczynia wzbiorczego
instalacji c.w.u.. Podłączenie wyżej wymienionych elementów należy zrealizować w oparciu o schemat węzła
stanowiący załącznik nr 1.
6.6. Wykonanie cokolika wokół zamontowanego węzła umożliwiającego odprowadzenie wody ze spustów i
odpowietrzeń węzła do wpustu podłogowego w sposób ograniczający rozbryzgi. Płytki w obszarze cokolika
powinny być ułożone ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego.
6.7. Wykonanie zasilania elektrycznego rozdzielnicy węzła z rozdzielnicy pomieszczenia. Wykonanie instalacji do
czujnika
temperatury
zewnętrznej,
kabel
o
przekroju
min
2x1
mm2
z północnej elewacji budynku. Umiejscowienie czujnika powinno być uzgodnione z Celsium. Podłączenie
elementów węzła z szyną ekwipotencjalną pomieszczenia. Wykonanie pomiarów elektrycznych i sprawdzeń
zakończonych protokołami dopuszczającymi do eksploatacji. Wprowadzenie nastaw na elementach automatyki
pogodowej
i
regulacji
hydraulicznej
węzła,
m.in. zawór ograniczenia maksymalnego przepływu i różnicy ciśnień, ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym,
krzywa grzewcza (4 punkty przełamania), parametr pracy regulatora, temperatura zasilania ciepłej wody
użytkowej), wydajność i wysokość podnoszenia pompy obiegowej i cyrkulacyjnej. Nastawy wszystkich
parametrów automatyki pogodowej i regulacji hydraulicznej pracy węzła zostaną dostarczone Wykonawcy po
podpisaniu umowy na wykonanie prac montażowych. Wykonanie instalacji do czujnika temperatury zewnętrznej,
kabel o przekroju min 2x1 mm2 z północnej elewacji budynku. Umiejscowienie czujnika powinno być uzgodnione
z Celsium.
6.8. Uruchomienie węzła oraz przeszkolenie pracowników obsługi Zamawiającego.
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