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zał. nr 1 do SWZ 
P/03/2022 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
do opracowania analizy optymalizacji pracy Miejskiej Sieci Ciepłowniczej Zambrowa (dalej MSCZ) w 
ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na 

terenie miasta Zambrów” zadanie nr 11 „Sterowanie, regulacja” – etap I 
 
Eksploatowana przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi sieć ciepłownicza pracuje w układzie 
pierścieniowo - promieniowym z jednostronnym zasilaniem (schemat sieci w załączeniu).  
 
Podstawowe wielkości techniczne systemu ciepłowniczego:  
- parametry pracy sieci 135/70 oC zima oraz 70/42 oC lato,  
- długość sieci wysokoparametrowej 17,1 km z czego 15,4 km w technologii rur preizolowanych o  
   średnicach nominalnych od DN20 do DN250,  
- zróżnicowana wysokość terenów o maksymalnej różnicy wysokości 11,8 m,  
- z sieci zasilanych jest 170 szt. węzłów z czego 8 to grupowe węzły cieplne oraz 15  węzłów  
   indywidualnych w domach jednorodzinnych 
- moc zamówiona przez odbiorców: 40,1 MW, rzeczywiste zapotrzebowanie na moc cieplną: 27 MW. 
 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Opis i ocenę aktualnie eksploatowanej sieci ciepłowniczej w tym: 

• określenie zakresu wymaganych danych wejściowych dostarczonych przez Zamawiającego 

a niezbędnych do celów opracowania, 

• ocenę i weryfikację obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną poszczególnych 

węzłów do celu opracowania racjonalnej regulacji ilościowo – jakościowej, 

• ocenę warunków pracy wymienników ciepła (węzłów cieplnych) i układów automatycznej 

regulacji pogodowej przy obecnych zasadach regulacji eksploatacyjnej,  

• analizę rozpływów masowych i ciśnień dyspozycyjnych,  

• analizę aktualnego systemu zdalnego sterowania i określenie możliwości rozwoju 

zdalnego sterowania systemem ciepłowniczym, 

• wnioski i zalecenia, 

2. Diagnozę kierunków rozwoju systemu ciepłowniczego, 

3. Analizę strat sieciowych i określenie możliwości ograniczenia tych strat,  

4. Wskazanie lokalizacji ewentualnych przepompowni liniowych na sieci, określenie ich  

parametrów i dobór urządzeń (o ile takie przepompownie będą miały zastosowanie w Miejskim 

Systemie Ciepłowniczym Zambrowa - MSCZ), 

5. Propozycje rodzaju opomiarowania komór (przepływy, temperatura, ciśnienia), dobór  

urządzeń, 

6. Propozycje zmian armatury odcinającej w komorach i jej zdalne sterowanie z pozycji  

dyspozytora sieci ciepłowniczej, dobór urządzeń, 
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7. Opracowanie programu racjonalnej regulacji ilościowo - jakościowej na sezon grzewczy 

2022/2023 wraz ze wskazaniem racjonalnych przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej w MSCZ 

8. Zaproponowanie innych rozwiązań w oparciu o stosowane technologie, mających na celu 

optymalizację pracy sieci ciepłowniczej. 

9. Analizę kosztową proponowanej optymalizacji,  

10. Podsumowanie, wnioski i zalecenia.  

Wykonawca wykona pełen zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 

ZAKRES RZECZOWY 

 
A. Wykonanie opracowania analizy optymalizacji pracy Miejskiej Sieci Ciepłowniczej Zambrowa (dalej 

MSCZ) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii 
cieplnej na terenie miasta Zambrów” zadanie nr 11 „Sterowanie, regulacja” – etap I 

 
1. Dokument: „Analiza optymalizacji pracy Miejskiej Sieci Ciepłowniczej Zambrowa w ramach 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na 
terenie miasta Zambrów” zadanie nr 11 „Sterowanie, regulacja” – etap I” (dalej zwanym ANALIZA) 

2. Inne warunki: 

a. Ilość egzemplarzy dokumentacji: 

o Opracowanie w formie tradycyjnej – 3 egzemplarze, 

o Opracowanie w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc, .docx i .pdf; oszacowanie 
kosztów robót budowlano – montażowych planowanych do wykonania na podstawie 
ANALIZY - xls, xlsm; rysunki – .jpg, .jpeg, .dwg i .pdf) – 2 egzemplarze, 

 

B. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlano – montażowych planowanych do wykonania 
na podstawie ANALIZY 

Wykonawca w ramach sprawowania nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego ma 
obowiązek: 

a. udziału w komisjach i naradach technicznych  

b. uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w ANALIZIE 

c. uzupełniania szczegółów ANALIZY 

d. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlano - montażowych zgodności ich realizacji z 
ANALIZĄ 

e. nadzorowania nad sporządzeniem przez wykonawcę robót budowlano-montażowych 
dokumentacji powykonawczej  

 

II. INFORMACJE DODATKOWE 
 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia był w ciągłym kontakcie z 
osobami do tego wyznaczonymi ze strony Zamawiającego. 
Przekazywał Zamawiającemu opracowania z zakończonych istotnych etapów prac, z uwzględnieniem  
ewentualnych uwag. 
Zamawiający zastrzega okres trzydziestu dni roboczych ( liczonych od momentu przekazania całości  
opracowania) na jej zweryfikowanie, pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 
do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) i Załączniku nr 6 do SWZ (Istotne postanowienia 
umowne) oraz z uwzględnieniem uwag jeżeli takie były przekazane. 


