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 Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań 

Nazwa zadania: Realizacja w formule EPC kotłowni wodnej gazowej 

o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej 

lub przebudowywanej infrastruktury EC Żerań 
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Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole 

budynków kotłowni gazowej.   
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1 Część ogólna 

Inwestor: 

PGNiG TERMIKA S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa  

Numery projektów: P296-ILF-AR-W014 rev.0 

                                  P296-ILF-AR-W015 rev.0 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Dokument odnosi się do realizacji w formule EPC kotłowni wodnej gazowej o mocy 390MWt 

wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury EC Żerań. Nowa 

kotłownia zastąpi obecnie eksploatowane kotły WP-120 i stanowić będzie szczytowe 

i podszczytowe źródło ciepła dla miasta Warszawa.  

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Elektrociepłownia Żerań, gdzie będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja jest położona 

w granicach miasta stołecznego Warszawy na terenach przemysłowych dzielnicy Białołęka - 

około 6,5 kilometra na północ od ścisłego centrum miasta. Inwestycja zlokalizowana została 

w rejonie istniejących kotłów wodnych, gospodarki popiołowej i budynków magazynowo - 

warsztatowych na terenie Elektrociepłowni Żerań przy ul. Modlińskiej 15, na działce ew. nr: 

27/5 obręb 4-06-14.  

Obszar inwestycji to teren przemysłowy o wysokim stopniu nasycenia infrastrukturą 

techniczną Elektrociepłowni. Najbliższa inwestycji zabudowa mieszkalna to budynek przy ulicy 

Delfina od północnej strony inwestycji, w odległości ok. 600m od placu składowego węgla. 

Teren inwestycji jest własnością PGNIG Termika SA. 

1.3 Cel inwestycji 

Nowa, szczytowo - rezerwowa kotłownia gazowa zapewni pokrycie podszczytowego 

i szczytowego zapotrzebowania na ciepło dla klientów EC Żerań w wyniku zastąpienia 

wyeksploatowanego zespołu kotłów WP-120 K11 i K12. Dodatkowo kotłownia będzie pełnić 

funkcję rezerwowego źródła ciepła w przypadku postoju lub zaniżenia zdolności 

produkcyjnych BGP i/lub bloków fluidalnych z kotłami OFz-450. 

Nową, szczytowo - rezerwową kotłownię gazową będzie charakteryzować wysokosprawna 

produkcja ciepła z zachowaniem wysokich standardów ochrony środowiska. Zastosowane 

rozwiązania techniczne będą spełniać wymagania, zasady  
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i normy, wynikające z zastosowania Najlepszych Dostępnych Technik BAT (Best Available 

Techniques) określonych w dokumentach referencyjnych BREF dla LCP (Large Combustion 

Plants) oraz będą spełniać konkluzje BAT – decyzja wykonawcza KE 2017/1442 z dnia 31 

lipca 2017 r. W ten sposób kotłownia przyczyni się do przystosowania całego zakładu do 

wymagań wprowadzanych przez dyrektywę IED. 

1.4 Przedmiot Umowy 

Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej.   

 

1.4.1. Projekt nr P296-ILF-AR-W014 - ZESPÓŁ BUDYNKU GŁÓWNEGO - KOTŁOWNIA GAZOWA 

I ŁĄCZNIK KOMUNIKACYJNY- ARCHITEKTURA 

L.p. Nazwa Nr dokumentu Rew. 

1.  Opis techniczny P296-ILF-W014-+UH++-AR-TD-0001 0 

2.  Rzut poziomu +-0,00 P296-ILF-W014-1UHA+-AR-LY-0002 0 

3.  Rzut poziomu +4,55 P296-ILF-W014-1UHA+-AR-LY-0003 0 

4.  Przekroje A-A, B-B P296-ILF-W014-1UHA+-AR-SD-0007 0 

5.  
Łącznik Komunikacyjny. Rzuty. 

Przekroje 
P296-ILF-W014-2UXH+-AR-LY-0009 0 

6.  Detal 4. Cokół P296-ILF-W014-1UHA+-AR-DD-0016 0 

 

 1.4.2. Projekt nr P296-ILF-AR-W015 - ZESPÓŁ BUDYNKU GŁÓWNEGO - PYLON 

KOMUNIKACYJNY - ARCHITEKTURA 

L.p. Nazwa Nr dokumentu Rew. 

1.  Opis techniczny P296-ILF-W015-1UHX+-AR-TD-0001 0 

2.  Przekroje A-A, B-B P296-ILF-W015-1UHX+-AR-SD-0009 0 

3.  Elewacje P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0010 0 

4.  Posadzki poziom +-0,00 - rozwinięcia P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0011 0 

5.  Posadzki poziom +4,55 - rozwinięcia P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0012 0 

6.  Posadzki poziom +8,575  - rozwinięcia  P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0013 0 

7.  Posadzki poziom +12,775 - rozwinięcia  P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0014 0 

8.  Posadzki poziom +16,625 - rozwinięcia  P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0015 0 

9.  Posadzki poziom +23,80 - rozwinięcia  P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0016 0 

10.  
Klatka schodowa - rozwinięcia 

balustrady 
P296-ILF-W015-1UHX+-AR-DD-0017 0 

11.  Detal 1. Wejście do budynku  P296-ILF-W015-1UHX+-AR-DD-0020 0 
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12.  
Detal 2. Gres - cokolik posadzki, 

stopnica   
P296-ILF-W015-1UHX+-AR-DD-0021 0 

13.  Detal 3. Balustrada wewnętrzna   P296-ILF-W015-1UHX+-AR-DD-0022 0 

 

1.4.2. Projekt nr P296-ILF-AR-W015 - ZESPÓŁ BUDYNKU GŁÓWNEGO - PYLON 

KOMUNIKACYJNY – ARCHITEKTURA 

L.p. Nazwa Nr dokumentu Rew. 

1.  
Budynek Kotłowni Gazowej z Pylonem 

komunikacyjnym. Rzut fundamentu 
P296-ILF-W004-1UH++-KR-LY-0002 2 

 

1.5. ZAKRES PRAC  I USŁUG DO WYKONANIA 

Termin realizacji prac  

Termin I od 01.04.2019 do 11.04.2019  

Termin II od 01.07.2019 do 16.08.2019  

Wykonawca wykona wszystkie prace i usługi niezbędna do realizacji zadania,  w tym m.in. prace i usługi 

wymienione poniżej: 

- przygotowanie zaplecza techniczno-socjalnego,  

- dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zakresu wymienione w dokumentacji zgodne z 

wymaganiami projektu lub równoważne po konsultacji i akceptacji projektanta (mieszanka 

betonowa, gres itp.), 

Zakres prac dla terminu I: 

- wykonanie prac w budynku kotłowni gazowej. Sposób wykonania, parametry i przygotowanie pod 

posadzi zgodnie wymaganiami projektowymi i dokumentacją: 

 wykonanie posadzek w pomieszczeniach (002, 003, 004, 007)(termin I) składającej się z: 

posadzki betonowej zbrojonej, dwóch warstw folii, powłoka epoksydowa i antypoślizgowa 

dodatkowo w pomieszczeniach elektrycznych wykończenie nieiskrzące, antystatyczne. Sposób 

wykonania, parametry i przygotowanie pod posadzi zgodnie wymaganiami projektowymi i 

dokumentacją,  

 ułożenie w pomieszczeniach 008, 009, 010 ułożenie w 5 cm warstwy wełny mineralnej λ=0,030 

 wykonanie warstwy antypyłowej w kanałach technologicznych na ścianach i posadzkach pod 

podłogami podniesionymi,  

 wykonanie płyty żelbetowej według uwagi 9 według projektu W004 bez układania arotów i 

piasku,  

Zakres prac dla terminu II: 

- wykonanie prac w budynku kotłowni gazowej. Sposób wykonania, parametry i przygotowanie pod 

posadzi zgodnie wymaganiami projektowymi i dokumentacją: 
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 wykonanie posadzki wraz cokołami w obiekcie kotłowni (B01) składającej się z: posadzki 

betonowej zbrojonej, dwóch warstw folii, powłoka epoksydowa i antypoślizgowa dodatkowo w 

pomieszczeniach elektrycznych wykończenie nieiskrzące, antystatyczne. Sposób wykonania, 

parametry i przygotowanie pod posadzi zgodnie wymaganiami projektowymi i dokumentacją,  

 wykonanie posadzki epoksydowe i antypoślizgowej wraz z cokołami na poziomie +4,550 m ( 

nad pomieszczeniami od  002-007), 

 wykonanie posadzki w łączniku komunikacyjnym: płyta żelbetowa – beton zatarty na gładko i 

utwardzony powłokami żywicznymi, powłoka przeciw pyłowa, antypoślizgowa, wykonana ze 

spadkiem w standardzie betonu architektonicznego oraz wykonanie posadzki ze spadkiem 8% 

w istniejącej kotłowni za otworem drzwiowym w łączniku.  

- wykonanie posadzek w pylonie komunikacyjnym. Sposób wykonania, parametry i przygotowanie 

pod posadzi zgodnie wymaganiami projektowymi i dokumentacją: 

 wykonanie posadzki wraz z cokołami na gruncie (poz. ±0,000 m): gres techniczny, wylewka 

cementowa z systemową siatka do posadzki, folia PE, 

 wykonanie posadzek wraz z cokołami w przedsionkach powyżej  poz. ±0,000 m: gres techniczny 

na kleju, 

 wykonanie posadzek i cokołów na podestach i biegach schodowych: gres techniczny na kleju, 

 wykończenie podszybia windy, (zgodnie z wymaganiami producenta windy dostarczone 

późniejszym terminie) 

 wykonanie powłok przeciw pyłowych w szachtach instalacyjnych,  

 dostawa i montaż balustrad wewnętrznych w pylonie komunikacyjnym, 

- ponadto do zakresu usług Podwykonawcy (w cenie zakresu wyżej wymienionych robót robót) 

należy:  

 przejęcie terenu robót  

 wykonanie Projektu Organizacji Robót (POR) 

 przedstawienie do akceptacji Wykonawcy planowanego zakresu prac Podwykonawcy,  

 wykonanie uzupełnień zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni na konstrukcjach   

stalowych uszkodzonych podczas prac,  

 zapewnienie rusztowań, sprzętu niezbędnego do realizacji prac  spełniającego wymagania BHP 

i Inwestora tj. PGNiG Termika S.A. 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz z przekazaniem operatu 

powykonawczego, 

 współpraca z podwykonawcami wykonującymi roboty powiązane,  

 naprawa uszkodzeń powstałych z winy Podwykonawcy, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie „copy in red”. W 2 egzemplarzach w formie 

„papierowej” i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płytach CD, przekazanie Przedmiotu 

Umowy do użytkowania wraz z wymaganą przepisami dokumentacją. 
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 wykonanie pozostałych prac, badań i usług niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 

zgodnie z otrzymaną dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

 gwarancja. 


