
Załącznik nr 5 do SIWZ 

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – CZĘŚĆ 1 – KOTŁY GAZOWE 

1. Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy 

z zasobnikiem c.w.u. – moc 20-24 kW – do 1 sztuki 

 

 Kondensacyjny stojący kocioł gazowy spełniający wymagania dyrektywy ErP 

w klasie A, 

 Przystosowany do pracy z zasobnikiem c.w.u - poprzez sterowanie układem 

pompowym, 

 Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo - krzemowych, 

stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej, 

 Zasilanie gazem ziemnym E,  

 Zakres modulacji 1:4, 

 Sprawność do 108 %, 

 Klasa energetyczna A, 

 Dostawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia kotłów - podłączenie w 

gestii Beneficjenta Ostatecznego Projektu - oraz udzielać informacji telefonicznej 

w zakresie funkcjonowania kotła, 

 Dostawca zapewnia serwis na terenie województwa mazowieckiego. 

 

 

2. Kocioł gazowy dwufunkcyjny stojący CO, c.w.u. – moc 25-28 kW – do 1 sztuki 

 

 Kondensacyjny stojący kocioł gazowy spełniający wymagania dyrektywy ErP  

w klasie A, 

 Przystosowany do pracy z zasobnikiem c.w.u - poprzez sterowanie układem 

pompowym, 

 Podgrzewanie c.w.u. poprzez zasobnik w kotle lub stojący obok kotła -do 120 l, 

 Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo - krzemowych, 

stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej, 

 Zasilanie gazem ziemnym E,  

 Zakres modulacji 1:4, 

 Sprawność do 108 %, 

 Klasa energetyczna A, 

 Dostawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia kotłów - podłączenie w 

gestii Beneficjenta Ostatecznego Projektu - oraz udzielać informacji telefonicznej 

w zakresie funkcjonowania kotła, 

 Dostawca zapewnia serwis na terenie województwa mazowieckiego. 

 

 

 

 



3. Kocioł kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny wiszący CO, c.w.u. z wbudowanym 

zasobnikiem min. 50 l - moc 19-24 kW – do 16 sztuk 

 Kocioł kondensacyjny wiszący z modulowaną mocą na cele ogrzewania od 30 

do 100%, 

 Posiadający funkcję zwiększająca moc grzewczą na cele c.w.u., 

 Kondensacja podczas pracy dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody; 

 Wysoka wydajność ciepłej wody użytkowej zapewniająca wysoki komfort 

eksploatacji kotła, 

 Panel sterowania  z wbudowanym dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD 

zapewniający łatwą obsługę, 

 Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo - 

krzemowych, stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej, 

 Wbudowane naczynie zbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa (na potrzeby 

co), 

 Zasilanie gazem ziemnym E ,  

 Sprawność  dla parametrów 80/60 powyżej 98 %, 

 Dostawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia kotłów - podłączenie 

w gestii Beneficjenta Ostatecznego Projektu - oraz udzielać informacji 

telefonicznej w zakresie funkcjonowania kotła, 

 Dostawca zapewnia serwis na terenie województwa mazowieckiego. 

 

4. Kocioł gazowy dwufunkcyjny wiszący przepływowy CO, c.w.u.  – moc 

19-25 kW – do 19 sztuk 

 Kocioł kondensacyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania, 

 Przepływowe podgrzewanie c.w.u. ze zwiększona mocą grzewcza na cele 

c.w.u., 

 Kondensacja podczas pracy dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody; 

 Wysoka wydajność ciepłej wody użytkowej zapewniająca wysoki komfort 

eksploatacji kotła, 

 Panel sterowania  z wbudowanym dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD 

zapewniający łatwą obsługę, 

 Posiadający wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo - 

krzemowych, stali szlachetnej, stali kwasoodpornej lub równoważnej, 

 Wbudowane naczynie zbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa (na potrzeby 

co), 

 Zasilanie gazem ziemnym E ,  

 Sprawność  dla parametrów 80/60 powyżej 98 %, 

 Dostawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia kotłów - podłączenie 

w gestii Beneficjenta Ostatecznego Projektu - oraz udzielać informacji 

telefonicznej w zakresie funkcjonowania kotła, 

 Dostawca zapewnia serwis na terenie województwa mazowieckiego. 

 

 


