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Szanowni Państwo,

Grupa Firm Instalacyjnych jest spółką, która powstała w 2005 roku, 
jako odpowiedź na rosnące wymagania rynku instalacyjnego. Na-
szym celem było stworzenie znacznego potencjału wykonawczego, 
który jest w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom technicz-
nym w zakresie usług instalacyjnych.

Współpracujemy z firmami i zakładami instalacyjnymi z wieloletnim 
doświadczeniem w branży techniki grzewczej i sanitarnej. Nasza 
kadra pracownicza to około 100 osób o wysokich kwalifikacjach za-
wodowych, w której skład wchodzą monterzy instalacji, spawacze, 
automatycy, kierownicy robót oraz inne osoby odpowiedzialne za re-
alizacje inwestycji. Kadrę kierowniczą tworzą osoby o wykształceniu 
wyższym kierunkowym, posiadającym uprawnienia budowlane w za-
kresie instalacyjnym oraz budowlanym bez ograniczeń.

Grupa Firm Instalacyjnych działa w wielu specjalnościach branży 
grzewczej i sanitarnej. Możemy pochwalić się realizacją zadań po-
legających na wykonaniu instalacji w najnowszych technologiach, 
gwarantujących komfort cieplny i oszczędność energii: centralne-
go ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, ciepła tech-
nologicznego, wentylacji i wody lodowej oraz kompaktowych wę-
złów cieplnych w obiektach wielkopowierzchniowych, w szpitalach, 
centrach dystrybucyjnych, w budynkach użyteczności publicznej 
oraz w zakładach wysoce zaawansowanych technologicznie.

Grupa Firm Instalacyjnych w 2010 roku zaistniała jako wykonawca 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, co zapoczątkowało kom-
pleksową realizację z zakresu ogólnobudowlanego. To wszystko 
zaowocowało uzyskaniem wysokiej oceny jakości świadczonych 
przez naszą firmę usług, czego dowodem są zdobyte referencje 
i listy rekomendujące.

Grupa Firm Instalacyjnych w dużym stopniu poszerzyła krąg in-
westorów i odbiorców. Realizacja kilku zadań inwestycyjnych 
ugruntowała naszą pozycję wśród zamawiających działających 
jako Generalni Wykonawcy. Na dzień dzisiejszy współpracujemy 
z wieloma większymi firmami budowlanymi z Polski i zagranicy.

Posiadamy nowoczesną bazę sprzętową, którą nieustannie powięk-
szamy. Są to miedzy innymi elektronarzędzia, wiertnice oraz lekki 
sprzęt budowlany jak również koparko-ładowarki. Baza ta przede 
wszystkim służy poprawie jakości wykonywanych przez nas robót 
oraz współpracującym z nami firmom.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w skład Grupy Firm Instalacyjnych 
wchodzi kilka firm, których wykonawstwo oparte jest miedzy inny-
mi na realizacji zleceń dla klienta indywidualnego. Wieloletnie do-
świadczenie naszych partnerów i zdobyta wiedza przekłada się na 
coraz to większe zapotrzebowanie świadczonych przez nich usług 
w tym sektorze.

Realizując zadania stawiamy na jakość stosowanych materiałów 
i urządzeń. Polegamy na sprawdzonych markach renomowanych pro-
ducentów. Pracownicy naszej firmy regularnie odbywają szkolenia za-
wodowe oraz poszerzają wiedzę w zakresie nowych technologii.

Oferujemy swoim klientom kompleksową realizację powierzonych 
zadań, dlatego też w trosce o zachowanie wysokiej jakości świad-
czonych usług wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością 
PN-EN ISO 9001:2015.

Grupa Firm Instalacyjnych była i jest aktualnie zaangażowana w wiele 
inwestycji na terenie całego kraju, a także na terenie Niemiec.

Oferujemy kompleksowe wykonanie:

 0 instalacji centralnego ogrzewania;
 0 instalacji ogrzewania podłogowego;
 0 kondensacyjnych kotłowni gazowych i olejowych;
 0 pomp ciepła;
 0 kolektorów słonecznych;
 0 węzłów cieplnych;
 0 instalacji wentylacji;
 0 instalacji gazowych;
 0 instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 0 sieci cieplnych.

Zadowolenie Klienta jest naszym priorytetem, dlatego też wszystkim 
naszym działaniom towarzyszy hasło:

”PROFESJONALNIE I TERMINOWO”.
To nasza dewiza.

Z poważaniem 
Prezes Zarządu Maciej Barczewski

Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o.
ul. Górzyskowo 12

85-157 Bydgoszcz, Polska

e-mail: biuro@gfi.info.pl
tel.: +48 52 376 83 80 

tel./fax: +48 52 372 96 28



CERTYFIKATY

Certyfikat ISO PN-EN 9001:2015
Grupa Firm Instalacyjnych posiada certyfikat ISO potwierdzający wdrożenie  

i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN 9001:2015   
w zakresie projektowania, wykonawstwa, serwisu instalacji sanitarnych, 

grzewczych i wentylacyjnych oraz sieci cieplnych. 
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CERTYFIKATY

Certyfikat Solidna Firma to potwierdzenie:
 0 stabilnej sytuacji finansowej firmy,

 0 realizacji założeń CSR czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
 0 wysokich standardów załogi i zarządu firmy,

 0 przynależności do grona znanych i cenionych firm.
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WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
L.P. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS

4. ESKULAP Szpital
Osielsko

Przebudowa i rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Szpitala ESKULAP w Osielsku.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepła technologicznego,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 kotłowni w oparciu o kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych Vitodens 200-W o mocy 150 kW każdy,
 0 instalacji zew. i wew. gazu,
 0 instalacji wew. wod.-kan., hydrantowej i deszczowej,
 0 instalacji zew. kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji zew. kanalizacji sanitarnej,
 0 instalacji przewodu tłocznego do przepompowni wód deszczowych,
 0 przepompowni,
 0 instalacji gazów medycznych.

Kubatura budynku wynosi ok. 13 000 m3.

5. REGIONALNE CENTRUM 
ONKOLOGII im. prof. 
Franciszka Łukaszczyka 
w Bydgoszczy

Budowa oddziałów regionalnego Centrum Onkologii: bydgoskiej Polikliniki Centrum Onkologii, 
Zakładu Radioterapii we Włocławku oraz Innowacyjnego Forum Medycznego w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan,
 0 wewnętrznej instalacji c.o.,
 0 wewnętrznej instalacji c.t.,
 0 wewnętrznej instalacji wody lodowej oraz montaż agregatów wody lodowej, 
 0 wewnętrznej instalacji freonowej do chłodnic wentylatorowych, 
 0 węzła cieplnego 3-funkcyjnego,
 0 sieci i przyłącza wodociągowego,
 0 sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 0 sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,
 0 sieci i przyłącza cieplnego.

6. BUDIMEX S.A.
Warszawa

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji węzła wysokoparametrowego oraz modernizacji kotłowni gazowej kontenerowej,
 0 instalacji rozdzielni ciepła,
 0 instalacji kogeneracji wraz z montażem kogeneratorów (z wyłączeniem dostawy agregatów), 
 0 modernizacji istniejącego węzła cieplnego w budynku nr 27,
 0 sieci cieplnej na odcinku od budynku nr 27 do budynku CMN.

7. KONEK
Bydgoszcz

Budowa hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-administracyjną firmy KONEK w Bydgoszczy.
Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji,
 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 0 wewnętrznej instalacji hydrantowej,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji c.o. i c.t.,
 0 kotłowni w oparciu o kocioł firmy Viessmann Vitocrossal 200 o mocy 105 kW,
 0 wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej,
 0 przebudowy zewnętrznych instalacji wody,
 0 zewnętrznej instalacji kanalizacji,
 0 zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji klimatyzacji,
 0 instalacji wentylacji wraz z rekuperacją budynku biurowego oraz hali,
 0 instalacji freonowej,

PRZYKŁADOWE BUDOWY

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
L.P. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS

1. BELMA
Bydgoszcz/Białe Błota

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego z częścią biurową, halą montażową 
z częścią magazynową, parkingiem naziemnym, infrastrukturą techniczną na terenie należącym 
do BAS Sp. z o.o. w Białych Błotach.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 węzła cieplnego oraz montaż pompy ciepła powietrze – woda,
 0 instalacji ciepłej wody,
 0 instalacji centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepła technologicznego,
 0 instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji klimatyzacji,
 0 sieci cieplnej.

2. CIMAT Sp. z o.o.
Bydgoszcz / Białe Błota

Budowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-administracyjną 
firmy CIMAT w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji c.o. i c.t.,
 0 instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji,
 0 instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji gazowej,
 0 kotłowni gazowych:

I etap – kotłowania obsługująca biura i halę w oparciu o wiszące kotły gazowe kondensacyjne 
Vitodens 200-W o mocy 60 kW i 120 kW, II etap – kotłownia w oparciu o kocioł gazowy 
kondensacyjny Vitocrossal 200 CM2 o mocy 180 kW,

 0 instalacji klimatyzacji na parterze, I i II piętrze,
 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji zewnętrznej wod.-kan.,
 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych na poziomie parteru i I piętra,
 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni,
 0 instalacji c.t. – hali produkcyjnej,
 0 instalacji c.o. – grzejnikowej i podłogowej,
 0 instalacji kanalizacji deszczowej hali,
 0 przebudowy instalacji zewnętrznej gazu,
 0 instalacji armatury łazienkowej,
 0 instalacji odzysku ciepła ze sprężarek, które wykorzystano na potrzeby ciepłej wody.

3. ENEA OPERATOR
Bydgoszcz

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji węzłów cieplnych w budynkach 
A, B, C i BOK w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie projektów branży sanitarnej oraz elektrycznej i AKPiA węzłów cieplnych,
 0 demontaż istniejących węzłów cieplnych wraz z ich utylizacją,
 0 dostawę i montaż 4 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich 

i wysokich parametrów,
 0 wykonanie izolacji termicznej,
 0 dostawę i montaż standardowej rozdzielni elektrycznej,
 0 wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i wykonaniu posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających,
 0 wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń węzłów cieplnych.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
L.P. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS
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Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego z częścią biurową, halą montażową 
z częścią magazynową, parkingiem naziemnym, infrastrukturą techniczną na terenie należącym 
do BAS Sp. z o.o. w Białych Błotach.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 węzła cieplnego oraz montaż pompy ciepła powietrze – woda,
 0 instalacji ciepłej wody,
 0 instalacji centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepła technologicznego,
 0 instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 0 instalacji wentylacji,
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Budowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-administracyjną 
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Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji c.o. i c.t.,
 0 instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji,
 0 instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji gazowej,
 0 kotłowni gazowych:

I etap – kotłowania obsługująca biura i halę w oparciu o wiszące kotły gazowe kondensacyjne 
Vitodens 200-W o mocy 60 kW i 120 kW, II etap – kotłownia w oparciu o kocioł gazowy 
kondensacyjny Vitocrossal 200 CM2 o mocy 180 kW,
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 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych na poziomie parteru i I piętra,
 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni,
 0 instalacji c.t. – hali produkcyjnej,
 0 instalacji c.o. – grzejnikowej i podłogowej,
 0 instalacji kanalizacji deszczowej hali,
 0 przebudowy instalacji zewnętrznej gazu,
 0 instalacji armatury łazienkowej,
 0 instalacji odzysku ciepła ze sprężarek, które wykorzystano na potrzeby ciepłej wody.

3. ENEA OPERATOR
Bydgoszcz

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji węzłów cieplnych w budynkach 
A, B, C i BOK w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie projektów branży sanitarnej oraz elektrycznej i AKPiA węzłów cieplnych,
 0 demontaż istniejących węzłów cieplnych wraz z ich utylizacją,
 0 dostawę i montaż 4 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich 
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 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i wykonaniu posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających,
 0 wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń węzłów cieplnych.
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WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
L.P. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS

4. ESKULAP Szpital
Osielsko

Przebudowa i rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Szpitala ESKULAP w Osielsku.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepła technologicznego,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 kotłowni w oparciu o kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych Vitodens 200-W o mocy 150 kW każdy,
 0 instalacji zew. i wew. gazu,
 0 instalacji wew. wod.-kan., hydrantowej i deszczowej,
 0 instalacji zew. kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji zew. kanalizacji sanitarnej,
 0 instalacji przewodu tłocznego do przepompowni wód deszczowych,
 0 przepompowni,
 0 instalacji gazów medycznych.

Kubatura budynku wynosi ok. 13 000 m3.

5. REGIONALNE CENTRUM 
ONKOLOGII im. prof. 
Franciszka Łukaszczyka 
w Bydgoszczy

Budowa oddziałów regionalnego Centrum Onkologii: bydgoskiej Polikliniki Centrum Onkologii, 
Zakładu Radioterapii we Włocławku oraz Innowacyjnego Forum Medycznego w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan,
 0 wewnętrznej instalacji c.o.,
 0 wewnętrznej instalacji c.t.,
 0 wewnętrznej instalacji wody lodowej oraz montaż agregatów wody lodowej, 
 0 wewnętrznej instalacji freonowej do chłodnic wentylatorowych, 
 0 węzła cieplnego 3-funkcyjnego,
 0 sieci i przyłącza wodociągowego,
 0 sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 0 sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,
 0 sieci i przyłącza cieplnego.

6. BUDIMEX S.A.
Warszawa

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji węzła wysokoparametrowego oraz modernizacji kotłowni gazowej kontenerowej,
 0 instalacji rozdzielni ciepła,
 0 instalacji kogeneracji wraz z montażem kogeneratorów (z wyłączeniem dostawy agregatów), 
 0 modernizacji istniejącego węzła cieplnego w budynku nr 27,
 0 sieci cieplnej na odcinku od budynku nr 27 do budynku CMN.

7. KONEK
Bydgoszcz

Budowa hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-administracyjną firmy KONEK w Bydgoszczy.
Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji,
 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 0 wewnętrznej instalacji hydrantowej,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji c.o. i c.t.,
 0 kotłowni w oparciu o kocioł firmy Viessmann Vitocrossal 200 o mocy 105 kW,
 0 wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej,
 0 przebudowy zewnętrznych instalacji wody,
 0 zewnętrznej instalacji kanalizacji,
 0 zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji klimatyzacji,
 0 instalacji wentylacji wraz z rekuperacją budynku biurowego oraz hali,
 0 instalacji freonowej,

PRZYKŁADOWE BUDOWY

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
L.P. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS

1. BELMA
Bydgoszcz/Białe Błota

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego z częścią biurową, halą montażową 
z częścią magazynową, parkingiem naziemnym, infrastrukturą techniczną na terenie należącym 
do BAS Sp. z o.o. w Białych Błotach.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 węzła cieplnego oraz montaż pompy ciepła powietrze – woda,
 0 instalacji ciepłej wody,
 0 instalacji centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepła technologicznego,
 0 instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji klimatyzacji,
 0 sieci cieplnej.

2. CIMAT Sp. z o.o.
Bydgoszcz / Białe Błota

Budowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-administracyjną 
firmy CIMAT w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji c.o. i c.t.,
 0 instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji,
 0 instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji gazowej,
 0 kotłowni gazowych:

I etap – kotłowania obsługująca biura i halę w oparciu o wiszące kotły gazowe kondensacyjne 
Vitodens 200-W o mocy 60 kW i 120 kW, II etap – kotłownia w oparciu o kocioł gazowy 
kondensacyjny Vitocrossal 200 CM2 o mocy 180 kW,

 0 instalacji klimatyzacji na parterze, I i II piętrze,
 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji zewnętrznej wod.-kan.,
 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych na poziomie parteru i I piętra,
 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni,
 0 instalacji c.t. – hali produkcyjnej,
 0 instalacji c.o. – grzejnikowej i podłogowej,
 0 instalacji kanalizacji deszczowej hali,
 0 przebudowy instalacji zewnętrznej gazu,
 0 instalacji armatury łazienkowej,
 0 instalacji odzysku ciepła ze sprężarek, które wykorzystano na potrzeby ciepłej wody.

3. ENEA OPERATOR
Bydgoszcz

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji węzłów cieplnych w budynkach 
A, B, C i BOK w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie projektów branży sanitarnej oraz elektrycznej i AKPiA węzłów cieplnych,
 0 demontaż istniejących węzłów cieplnych wraz z ich utylizacją,
 0 dostawę i montaż 4 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich 

i wysokich parametrów,
 0 wykonanie izolacji termicznej,
 0 dostawę i montaż standardowej rozdzielni elektrycznej,
 0 wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i wykonaniu posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających,
 0 wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń węzłów cieplnych.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
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4. ESKULAP Szpital
Osielsko

Przebudowa i rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Szpitala ESKULAP w Osielsku.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepła technologicznego,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 kotłowni w oparciu o kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych Vitodens 200-W o mocy 150 kW każdy,
 0 instalacji zew. i wew. gazu,
 0 instalacji wew. wod.-kan., hydrantowej i deszczowej,
 0 instalacji zew. kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji zew. kanalizacji sanitarnej,
 0 instalacji przewodu tłocznego do przepompowni wód deszczowych,
 0 przepompowni,
 0 instalacji gazów medycznych.

Kubatura budynku wynosi ok. 13 000 m3.

5. REGIONALNE CENTRUM 
ONKOLOGII im. prof. 
Franciszka Łukaszczyka 
w Bydgoszczy

Budowa oddziałów regionalnego Centrum Onkologii: bydgoskiej Polikliniki Centrum Onkologii, 
Zakładu Radioterapii we Włocławku oraz Innowacyjnego Forum Medycznego w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan,
 0 wewnętrznej instalacji c.o.,
 0 wewnętrznej instalacji c.t.,
 0 wewnętrznej instalacji wody lodowej oraz montaż agregatów wody lodowej, 
 0 wewnętrznej instalacji freonowej do chłodnic wentylatorowych, 
 0 węzła cieplnego 3-funkcyjnego,
 0 sieci i przyłącza wodociągowego,
 0 sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 0 sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,
 0 sieci i przyłącza cieplnego.

6. BUDIMEX S.A.
Warszawa

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wykonanie instalacji węzła wysokoparametrowego oraz modernizacji kotłowni gazowej kontenerowej,
 0 wykonanie instalacji rozdzielni ciepła,
 0 instalacji kogeneracji wraz z montażem kogeneratorów (z wyłączeniem dostawy agregatów), 
 0 modernizacji istniejącego węzła cieplnego w budynku nr 27,
 0 wykonanie sieci cieplnej na odcinku od budynku nr 27 do budynku CMN.

7. KONEK
Bydgoszcz

Budowa hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-administracyjną firmy KONEK w Bydgoszczy.
Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji,
 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 0 wewnętrznej instalacji hydrantowej,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji c.o. i c.t.,
 0 kotłowni w oparciu o kocioł firmy Viessmann Vitocrossal 200 o mocy 105 kW,
 0 wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej,
 0 przebudowy zewnętrznych instalacji wody,
 0 zewnętrznej instalacji kanalizacji,
 0 zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji klimatyzacji,
 0 instalacji wentylacji wraz z rekuperacją budynku biurowego oraz hali,
 0 instalacji freonowej,
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8. KORSIL
Bydgoszcz

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz biurowo-socjalną firmy KORSIL w Bydgoszczy.
Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 kotłowni gazowej w oparciu o kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych 
Vitodens 200-W o mocy 2x80 kW firmy Viessmann,

 0 instalacji wod.-kan.,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 instalacji c.o. w systemie mieszanym: grzejniki, podłoga,
 0 wentylacji biurowca w oparciu o centrale wentylacyjne Eko Zefir,
 0 instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych z zastosowaniem klimatyzatorów firmy Daikin,
 0 wentylacji hali w oparciu o centrale wentylacyjne VBW o wydajności 7 500 m3/h,
 0 instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych i grzejników,
 0 zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

9. MAC-GRAF
Bydgoszcz

Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy Mac-Graf w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,
 0 montaż armatury łazienkowej,
 0 wykonanie zasilania do central wentylacyjnych,
 0 wykonanie pierścieniowej instalacji hydrantowej hali,
 0 wykonanie węzła cieplnego na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u., 
 0 wykonanie instalacji wentylacyjnej dla budynku biurowo-socjalnego, 
 0 wykonanie instalacji klimatyzacji budynku biurowego. 

10. PIXEL
Bydgoszcz

Modernizacja systemu grzewczego i instalacji wod.-kan. w budynku siedziby firmy PIXEL w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował: 

Budynek biurowy:

 0 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,
 0 montaż armatury łazienkowej,
 0 rozbudowę kotłowni gazowej,
 0 przebudowę instalacji solarnej, klimatyzacji i wentylacji,
 0 montaż klimatyzatorów.

Budynek hali:

 0 wykonanie instalacji wentylacji oraz montaż centrali wentylacyjnej,
 0 wykonanie instalacji chłodzenia i grzania w oparciu o pompy ciepła powietrze/woda o mocy 2 x 60 kW,
 0 wykonanie instalacji nawilżania powietrza (instalacja mgłowa) pod wymogi technologiczne do produkcji 

elementów elektronicznych (temperatura powietrza między 21-22°C zima/lato, wilgotność powietrza między 
28-30% zima/lato),

 0 instalację dwóch central wentylacyjnych VBW o wydajności ok 8 000 m3/h każda,
 0 montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych.

11. PIXMET
Bydgoszcz

Budowa zakładu produkcyjno-magazynowo-biurowego firmy PIXMET w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie kotłowni w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny Vitocrossal 200 z regulatorem pogodowym 
Vitotronic 300 o mocy 170 kW,

 0 wykonanie ogrzewania pomieszczeń biurowych systemem mieszanym grzejnikowo-podłogowym,
 0 wykonanie wentylacji i rekuperacji pomieszczeń biurowo-socjalnych,
 0 wykonanie wentylacji hali produkcyjno-magazynowej,
 0 wykonanie ogrzewania hali nagrzewnicami ściennymi,
 0 wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych,
 0 wykonanie przyłączy zewnętrznych gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 0 wykonanie zbiornika magazynowania wód deszczowych oraz przepompowni,
 0 wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem armatury łazienkowej,
 0 wykonanie wewnętrznej kanalizacji deszczowej.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
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12. WOJSKOWE ZAKŁADY 
LOTNICZE NR 2
Bydgoszcz

Remont węzła cieplnego wraz przyłączem cieplnym w budynku nr 50 
(przybudówka Hangaru nr 5) w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 demontaż istniejących węzłów cieplnych wraz z utylizacją,
 0 dostawę i montaż kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich 

i wysokich parametrów,
 0 wykonanie izolacji termicznej,
 0 dostawę i montaż standardowej rozdzielni elektrycznej,
 0 wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających.

13. ANTAN RECONA Invest-
ment GmbH & Co. KG
Berlin

Wykonanie instalacji sanitarnej i grzewczej budynku CC Schonefeld.
Centrum w skład którego wchodzi hotel na około 150 pokoi, boardinghaus składający się z 44 niewielkich 
kawalerek przeznaczonych dla załóg samolotów. W obrębie budynku planowana jest restauracja, klub fitness, 
market Norma, kawiarnia, kiosk, praktyka lekarska i oddział niemieckiej kasy chorych. W całym kompleksie 
zlokalizowany jest parking dwupoziomowy.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji grzewczych,
 0 instalacji wod.-kan.,
 0 węzła cieplnego wraz z sekcjami przygotowania ciepłej wody i pełną automatyką,
 0 instalacji kanalizacji podposadzkowej,
 0 odwodnienia parkingów w technologii rur żeliwnych bezkielichowych.

14.. RIVA MARITIM
Werder

Budowa osiedla mieszkaniowego dom G-H Zum Grossen Zernsee 4 G und H, w 14542 Werder.
Wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych w dwóch budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, z których każdy posiada 3 kondygnacje i łącznie 11 mieszkań.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 instalacja centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepłej wody, zimnej wody i cyrkulacji,
 0 instalacji kanalizacji,
 0 montażu armatury łazienkowej i kuchennej oraz białego montażu.

Wszystkie lokale wyposażone zostały w małe mieszkaniowe stacje grzewcze firmy Danfoss. Źródłem ciepła 
jest niewielki węzeł kompaktowy zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego.

15. P.W. LECH
Bydgoszcz

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanym garażem podziemnym wraz 
z uzbrojeniem i urządzeniem terenu, segmenty A, B, C i D (166 mieszkań) w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 0 wewnętrznej instalacji c.o.,
 0 4 węzłów cieplnych 2-funkcyjnych.

PRZYKŁADOWE BUDOWY
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8. KORSIL
Bydgoszcz

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz biurowo-socjalną firmy KORSIL w Bydgoszczy.
Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 kotłowni gazowej w oparciu o kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych 
Vitodens 200-W o mocy 2x80 kW firmy Viessmann,

 0 instalacji wod.-kan.,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 instalacji c.o. w systemie mieszanym: grzejniki, podłoga,
 0 wentylacji biurowca w oparciu o centrale wentylacyjne Eko Zefir,
 0 instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych z zastosowaniem klimatyzatorów firmy Daikin,
 0 wentylacji hali w oparciu o centrale wentylacyjne VBW o wydajności 7 500 m3/h,
 0 instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych i grzejników,
 0 zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

9. MAC-GRAF
Bydgoszcz

Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy Mac-Graf w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,
 0 montaż armatury łazienkowej,
 0 wykonanie zasilania do central wentylacyjnych,
 0 wykonanie pierścieniowej instalacji hydrantowej hali,
 0 wykonanie węzła cieplnego na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u., 
 0 wykonanie instalacji wentylacyjnej dla budynku biurowo-socjalnego, 
 0 wykonanie instalacji klimatyzacji budynku biurowego. 

10. PIXEL
Bydgoszcz

Modernizacja systemu grzewczego i instalacji wod.-kan. w budynku siedziby firmy PIXEL w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował: 

Budynek biurowy:

 0 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,
 0 montaż armatury łazienkowej,
 0 rozbudowę kotłowni gazowej,
 0 przebudowę instalacji solarnej, klimatyzacji i wentylacji,
 0 montaż klimatyzatorów.

Budynek hali:

 0 wykonanie instalacji wentylacji oraz montaż centrali wentylacyjnej,
 0 wykonanie instalacji chłodzenia i grzania w oparciu o pompy ciepła powietrze/woda o mocy 2 x 60 kW,
 0 wykonanie instalacji nawilżania powietrza (instalacja mgłowa) pod wymogi technologiczne do produkcji 

elementów elektronicznych (temperatura powietrza między 21-22°C zima/lato, wilgotność powietrza między 
28-30% zima/lato),

 0 instalację dwóch central wentylacyjnych VBW o wydajności ok 8 000 m3/h każda,
 0 montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych.

11. PIXMET
Bydgoszcz

Budowa zakładu produkcyjno-magazynowo-biurowego firmy PIXMET w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie kotłowni w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny Vitocrossal 200 z regulatorem pogodowym 
Vitotronic 300 o mocy 170 kW,

 0 wykonanie ogrzewania pomieszczeń biurowych systemem mieszanym grzejnikowo-podłogowym,
 0 wykonanie wentylacji i rekuperacji pomieszczeń biurowo-socjalnych,
 0 wykonanie wentylacji hali produkcyjno-magazynowej,
 0 wykonanie ogrzewania hali nagrzewnicami ściennymi,
 0 wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych,
 0 wykonanie przyłączy zewnętrznych gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 0 wykonanie zbiornika magazynowania wód deszczowych oraz przepompowni,
 0 wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem armatury łazienkowej,
 0 wykonanie wewnętrznej kanalizacji deszczowej.
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8. KORSIL
Bydgoszcz

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz biurowo-socjalną firmy KORSIL w Bydgoszczy.
Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 kotłowni gazowej w oparciu o kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych 
Vitodens 200-W o mocy 2x80 kW firmy Viessmann,

 0 instalacji wod.-kan.,
 0 montażu armatury łazienkowej,
 0 instalacji c.o. w systemie mieszanym: grzejniki, podłoga,
 0 wentylacji biurowca w oparciu o centrale wentylacyjne Eko Zefir,
 0 instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych z zastosowaniem klimatyzatorów firmy Daikin,
 0 wentylacji hali w oparciu o centrale wentylacyjne VBW o wydajności 7 500 m3/h,
 0 instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych i grzejników,
 0 zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

9. MAC-GRAF
Bydgoszcz

Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy Mac-Graf w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,
 0 montaż armatury łazienkowej,
 0 wykonanie zasilania do central wentylacyjnych,
 0 wykonanie pierścieniowej instalacji hydrantowej hali,
 0 wykonanie węzła cieplnego na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u., 
 0 wykonanie instalacji wentylacyjnej dla budynku biurowo-socjalnego, 
 0 wykonanie instalacji klimatyzacji budynku biurowego. 

10. PIXEL
Bydgoszcz

Modernizacja systemu grzewczego i instalacji wod.-kan. w budynku siedziby firmy PIXEL w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował: 

Budynek biurowy:

 0 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,
 0 montaż armatury łazienkowej,
 0 rozbudowę kotłowni gazowej,
 0 przebudowę instalacji solarnej, klimatyzacji i wentylacji,
 0 montaż klimatyzatorów.

Budynek hali:

 0 wykonanie instalacji wentylacji oraz montaż centrali wentylacyjnej,
 0 wykonanie instalacji chłodzenia i grzania w oparciu o pompy ciepła powietrze/woda o mocy 2 x 60 kW,
 0 wykonanie instalacji nawilżania powietrza (instalacja mgłowa) pod wymogi technologiczne do produkcji 

elementów elektronicznych (temperatura powietrza między 21-22°C zima/lato, wilgotność powietrza między 
28-30% zima/lato),

 0 instalację dwóch central wentylacyjnych VBW o wydajności ok 8 000 m3/h każda,
 0 montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych.

11. PIXMET
Bydgoszcz

Budowa zakładu produkcyjno-magazynowo-biurowego firmy PIXMET w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie kotłowni w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny Vitocrossal 200 z regulatorem pogodowym 
Vitotronic 300 o mocy 170 kW,

 0 wykonanie ogrzewania pomieszczeń biurowych systemem mieszanym grzejnikowo-podłogowym,
 0 wykonanie wentylacji i rekuperacji pomieszczeń biurowo-socjalnych,
 0 wykonanie wentylacji hali produkcyjno-magazynowej,
 0 wykonanie ogrzewania hali nagrzewnicami ściennymi,
 0 wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych,
 0 wykonanie przyłączy zewnętrznych gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 0 wykonanie zbiornika magazynowania wód deszczowych oraz przepompowni,
 0 wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem armatury łazienkowej,
 0 wykonanie wewnętrznej kanalizacji deszczowej.
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12. WOJSKOWE ZAKŁADY 
LOTNICZE NR 2
Bydgoszcz

Remont węzła cieplnego wraz przyłączem cieplnym w budynku nr 50 
(przybudówka Hangaru nr 5) w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował:

 0 demontaż istniejących węzłów cieplnych wraz z utylizacją,
 0 dostawę i montaż kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich 

i wysokich parametrów,
 0 wykonanie izolacji termicznej,
 0 dostawę i montaż standardowej rozdzielni elektrycznej,
 0 wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających.

13. ANTAN RECONA Invest-
ment GmbH & Co. KG
Berlin

Wykonanie instalacji sanitarnej i grzewczej budynku CC Schonefeld.
Centrum w skład którego wchodzi hotel na około 150 pokoi, boardinghaus składający się z 44 niewielkich 
kawalerek przeznaczonych dla załóg samolotów. W obrębie budynku planowana jest restauracja, klub fitness, 
market Norma, kawiarnia, kiosk, praktyka lekarska i oddział niemieckiej kasy chorych. W całym kompleksie 
zlokalizowany jest parking dwupoziomowy.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji grzewczych,
 0 instalacji wod.-kan.,
 0 węzła cieplnego wraz z sekcjami przygotowania ciepłej wody i pełną automatyką,
 0 instalacji kanalizacji podposadzkowej,
 0 odwodnienia parkingów w technologii rur żeliwnych bezkielichowych.

14.. RIVA MARITIM
Werder

Budowa osiedla mieszkaniowego dom G-H Zum Grossen Zernsee 4 G und H, w 14542 Werder.
Wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych w dwóch budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, z których każdy posiada 3 kondygnacje i łącznie 11 mieszkań.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 instalacja centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepłej wody, zimnej wody i cyrkulacji,
 0 instalacji kanalizacji,
 0 montażu armatury łazienkowej i kuchennej oraz białego montażu.

Wszystkie lokale wyposażone zostały w małe mieszkaniowe stacje grzewcze firmy Danfoss. Źródłem ciepła 
jest niewielki węzeł kompaktowy zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego.

15. P.W. LECH
Bydgoszcz

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanym garażem podziemnym wraz 
z uzbrojeniem i urządzeniem terenu, segmenty A, B, C i D (166 mieszkań) w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 0 wewnętrznej instalacji c.o.,
 0 4 węzłów cieplnych 2-funkcyjnych.

PRZYKŁADOWE BUDOWY

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
L.P. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS

12. WOJSKOWE ZAKŁADY 
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Bydgoszcz
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 0 dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem do niskich 

i wysokich parametrów,
 0 wykonanie izolacji termicznej,
 0 dostawa i montaż standardowej rozdzielni elektrycznej,
 0 wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających.

13. ANTAN RECONA Invest-
ment GmbH & Co. KG
Berlin

Wykonanie instalacji sanitarnej i grzewczej budynku CC Schonefeld.
Centrum w skład którego wchodzi hotel na około 150 pokoi, boardighaus składający się z 44 niewielkich kawale-
rek przeznaczonych dla załóg samolotów. W obrębie budynku planowana jest restauracja, klub fitness, market 
Norma, kawiarnia, kiosk, praktyka lekarska i oddział niemieckiej kasy chorych. W całym kompleksie zlokalizowany 
jest parking dwupoziomowy.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji grzewczych,
 0 instalacji wod.-kan.,
 0 węzła cieplnego wraz z sekcjami przygotowania ciepłej wody i pełną automatyką,
 0 instalacji kanalizacji podposadzkowej,
 0 odwodnienia parkingów w technologii rur żeliwnych bezkielichowych.

14.. RIVA MARITIM
Werder

Budowa osiedla mieszkaniowego dom G-H Zum Grossen Zernsee 4 G und H, w 14542 Werder.
Wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych w dwóch budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, z których każdy posiada 3 kondygnacje i łącznie 11 mieszkań.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 instalacja centralnego ogrzewania,
 0 instalacji ciepłej wody, zimnej wody i cyrkulacji,
 0 instalacji kanalizacji,
 0 montażu armatury łazienkowej i kuchennej oraz białego montażu.

Wszystkie lokale wyposażone zostały w małe mieszkaniowe stacje grzewcze firmy Danfoss. Źródłem ciepła 
jest niewielki węzeł kompaktowy zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego.

15. P.W. LECH
Bydgoszcz

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanym garażem podziemnym wraz 
z uzbrojeniem i urządzeniem terenu, segmenty A, B, C i D (166 mieszkań) w Bydgoszczy.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 0 wewnętrznej instalacji c.o.,
 0 4 węzłów cieplnych 2-funkcyjnych.
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WYKAZ PRZYKŁADOWYCH REALIZACJI W LATACH 2017/2018
L.P. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS

16. MIĘDZYZAKŁADOWA 
SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

”ZRZESZENI”
Bydgoszcz

Remont kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do Spółdzielni 
MSM 

”
Zrzeszeni” ul. Kolbego 61 i 63, ul. Atolowa 2 i 5 oraz ul. Rekinowa 23.

Zakres prac obejmował:

 0 demontaż istniejącej kotłowni wraz z utylizacją,
 0 dostawę i montaż kotłowni gazowej wraz z niezbędnym osprzętem,
 0 wykonanie izolacji termicznej,
 0 dostawę i montaż rozdzielni elektrycznej,
 0 wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i wykonaniu posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających.

17. PW ”EBUD” 
PRZEMYSŁÓWKA
Bydgoszcz

Wykonanie robót instalacyjnych w nowo wybudowanym obiekcie przedszkola w miejscowości Brzoza.
Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
 0 wewnętrznych instalacji wod.-kan.,
 0 zewnętrznych instalacji sanitarnych i grzewczych.

18. KPPD Szczecinek Zakład Przemysłu Drzewnego w Białogardzie.
Kotłownia z dwoma kotłami wodnymi i wodnym kotłem parowym.

Prace obejmowały:

 0 wykonanie instalacji technologicznej kotłowni wodnej,
 0 wykonanie instalacji parowej,
 0 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i urządzeń wełną mineralną pod blachą aluminiową.

Zakład Przemysłu Drzewnego w Świerczynie.
Przebudowa instalacji ciepła technologicznego rozdzielni ciepła czterokomorowej suszarni drewna 
OS PANTO/125-F wraz z wymianą pompy obiegu suszarni w kotłowni.

19. ZEC Inowrocław Wykonanie prac na terenie Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu.
Zakres prac obejmował wykonanie i dostawę:

 0 kolumny odgazowania,
 0 zbiornika wody zapasowej wraz z osprzętem towarzyszącym oraz jego izolacji termicznej 

z wełny mineralnej i płaszcza z blachy.

PRZYKŁADOWE BUDOWY

Referencje dostępne na www.gfi.info.pl
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 0 wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i uziemiającej,
 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i wykonaniu posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających.

17. PW ”EBUD” 
PRZEMYSŁÓWKA
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Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
 0 wewnętrznych instalacji wod.-kan.,
 0 zewnętrznych instalacji sanitarnych i grzewczych.

18. KPPD Szczecinek Zakład Przemysłu Drzewnego w Białogardzie.
Kotłownia z dwoma kotłami wodnymi i wodnym kotłem parowym.

Prace obejmowały:

 0 wykonanie instalacji technologicznej kotłowni wodnej,
 0 wykonanie instalacji parowej,
 0 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i urządzeń wełną mineralną pod blachą aluminiową.

Zakład Przemysłu Drzewnego w Świerczynie.
Przebudowa instalacji ciepła technologicznego rozdzielni ciepła czterokomorowej suszarni drewna 
OS PANTO/125-F wraz z wymianą pompy obiegu suszarni w kotłowni.

19. ZEC Inowrocław Wykonanie prac na terenie Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu.
Zakres prac obejmował wykonanie i dostawę:

 0 kolumny odgazowania,
 0 zbiornika wody zapasowej wraz z osprzętem towarzyszącym oraz jego izolacji termicznej 

z wełny mineralnej i płaszcza z blachy.
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 0 dostawę i montaż kotłowni gazowej wraz z niezbędnym osprzętem,
 0 wykonanie izolacji termicznej,
 0 dostawę i montaż rozdzielni elektrycznej,
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 0 wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie tynków ścian i wykonaniu posadzek,
 0 wykonanie naprawy studni schładzających.
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 0 wewnętrznych instalacji wod.-kan.,
 0 zewnętrznych instalacji sanitarnych i grzewczych.
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Prace obejmowały:

 0 wykonanie instalacji technologicznej kotłowni wodnej,
 0 wykonanie instalacji parowej,
 0 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i urządzeń wełną mineralną pod blachą aluminiową.

Zakład Przemysłu Drzewnego w Świerczynie.
Przebudowa instalacji ciepła technologicznego rozdzielni ciepła czterokomorowej suszarni drewna 
OS PANTO/125-F wraz z wymianą pompy obiegu suszarni w kotłowni.

19. ZEC Inowrocław Wykonanie prac na terenie Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu.
Zakres prac obejmował wykonanie i dostawę:

 0 kolumny odgazowania,
 0 zbiornika wody zapasowej wraz z osprzętem towarzyszącym oraz jego izolacji termicznej 

z wełny mineralnej i płaszcza z blachy.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego 
budynku produkcyjnego z częścią biurową, 
halą montażową z częścią magazynową, 
parkingiem naziemnym, infrastrukturą 
techniczną na terenie należącym do 
BAS Sp. z o.o. w Białych Błotach.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 węzła cieplnego oraz montaż pompy 
ciepła powietrze – woda,

 0 instalacji ciepłej wody,

 0 instalacji centralnego ogrzewania,

 0 instalacji ciepła technologicznego,

 0 instalacji wodno-kanalizacyjnej,

 0 instalacji wentylacji,

 0 instalacji klimatyzacji,

 0 sieci cieplnej.

BUDOWY

BYDGOSZCZ / BIAŁE-BŁOTA, POLSKA

BELMA

| 09



Budowa i rozbudowa hali produkcyjno-
magazynowej z częścią socjalno-
administracyjną firmy CIMAT w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji c.o. i c.t.,
 0 instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 
i kanalizacji,

 0 instalacji  kanalizacji deszczowej,
 0 instalacji gazowej,
 0 kotłowni gazowych: 

I etap – kotłowania obsługująca biura 
i halę w oparciu o wiszące kotły gazowe 
kondensacyjne Vitodens 200-W o mocy 
60 kW i 120 kW, 
II etap – kotłownia w oparciu o kocioł 
gazowy kondensacyjny Vitocrossal 200 CM2 
o mocy 180 kW,

 0 instalacji klimatyzacji na parterze, 
I i II piętrze,

 0 instalacji wentylacji,
 0 instalacji zewnętrznej wod.-kan.,
 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych na 
poziomie parteru i I piętra,

 0 instalacji urządzeń klimatyzacyjnych 
w serwerowni,

 0 instalacji c.t. – hali produkcyjnej,
 0 instalacji c.o. – grzejnikowej i podłogowej,
 0 instalacji kanalizacji deszczowej hali,
 0 przebudowy instalacji zewnętrznej gazu,
 0 instalacji armatury łazienkowej,
 0 instalacji odzysku ciepła ze sprężarek, 
które wykorzystano na potrzeby 
ciepłej wody.

BUDOWY

BYDGOSZCZ, POLSKA

CIMAT
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Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj 
modernizacji węzłów cieplnych w budynkach 
A, B, C i BOK w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie projektów branży sanitarnej 
oraz elektrycznej i AKPiA węzłów cieplnych,

 0 demontaż istniejących węzłów cieplnych 
wraz z ich utylizacją,

 0 dostawę i montaż 4 sztuk kompaktowych 
węzłów cieplnych wraz z ich podłączeniem 
do niskich i wysokich parametrów,

 0 wykonanie izolacji termicznej,

 0 dostawę i montaż standardowej rozdzielni 
elektrycznej,

 0 wykonanie instalacji elektrycznej, 
oświetleniowej i uziemiającej,

 0 wykonanie robót budowlanych 
polegających na naprawie tynków ścian 
i wykonaniu posadzek,

 0 wykonanie naprawy studni schładzających,

 0 wymianę drzwi wejściowych do 
pomieszczeń węzłów cieplnych.

BYDGOSZCZ, POLSKA

BUDOWY

ENEA

| 11



Przebudowa i rozbudowa Centrum 
Badawczo-Rozwojowego Szpitala ESKULAP 
w Osielsku.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji centralnego ogrzewania,

 0 instalacji ciepła technologicznego,

 0 montażu armatury łazienkowej,

 0 kotłowni w oparciu o kaskadę 3 kotłów 
gazowych kondensacyjnych Vitodens 
200-W o mocy 150 kW każdy,

 0 instalacji zew. i wew. gazu,

 0 instalacji wew. wod.-kan., hydrantowej 
i deszczowej,

 0 instalacji zew. kanalizacji deszczowej,

 0 instalacji zew. kanalizacji sanitarnej,

 0 instalacji przewodu tłocznego do 
przepompowni wód deszczowych,

 0 przepompowni,

 0 instalacji gazów medycznych.

Kubatura budynku wynosi ok. 13 000 m3.

ESKULAP
BYDGOSZCZ / OSIELSKO, POLSKA

BUDOWY

SZPITAL PRYWATNY

 Instalacja podłogowa  Rozdzielacz instalacji podłogowej

 Sala pacjentów

 Łazienka dla osób niepełnosprawnych

 Nadbudowa nowej części budynku szpitala
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Budowa oddziałów regionalnego Centrum 
Onkologii: bydgoskiej Polikliniki Centrum 
Onkologii, Zakładu Radioterapii we 
Włocławku oraz Innowacyjnego Forum 
Medycznego w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan,

 0 wewnętrznej instalacji c.o.,

 0 wewnętrznej instalacji c.t.,

 0 wewnętrznej instalacji wody lodowej oraz 
montaż agregatów wody lodowej, 

 0 wewnętrznej instalacji freonowej do 
chłodnic wentylatorowych, 

 0 węzła cieplnego 3-funkcyjnego,

 0 sieci i przyłącza wodociągowego,

 0 sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,

 0 sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,

 0 sieci i przyłącza cieplnego.

REGIONALNE CENTRUM ONKOLOGII
POLIKLINIKA CENTRUM

BYDGOSZCZ, POLSKA
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Budowa hali usługowo-magazynowej 
z częścią socjalno-administracyjną firmy 
KONEK w Bydgoszczy.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 wewnętrznej instalacji wod.-kan.,

 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji,

 0 wewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej,

 0 instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

 0 wewnętrznej instalacji hydrantowej,

 0 montażu armatury łazienkowej,

 0 instalacji wentylacji,

 0 instalacji c.o. i c.t.,

 0 kotłowni w oparciu o kocioł firmy 
Viessmann Vitocrossal 200 o mocy 105 kW,

 0 wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 
gazowej,

 0 przebudowy zewnętrznych instalacji wody,

 0 zewnętrznej instalacji kanalizacji,

 0 zewnętrznych instalacji kanalizacji 
deszczowej,

 0 instalacji klimatyzacji,

 0 instalacji wentylacji wraz z rekuperacją 
budynku biurowego oraz hali,

 0 instalacji freonowej.

KONEK
BYDGOSZCZ, POLSKA
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Budowa hali produkcyjnej z częścią 
magazynową oraz biurowo-socjalną 
firmy KORSIL.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 kotłowni gazowej w oparciu o kaskadę 
dwóch kotłów kondensacyjnych Vitodens 
200-W o mocy 2x80 kW firmy Viessmann;

 0 instalacji wod.-kan.;

 0 montażu armatury łazienkowej;

 0 instalacji c.o. w systemie mieszanym: 
grzejniki, podłoga;

 0 wentylacji biurowca w oparciu o centrale 
wentylacyjne Eko Zefir;

 0 instalacji klimatyzacji pomieszczeń 
biurowych z zastosowaniem 
klimatyzatorów firmy Daikin;

 0 wentylacji hali w oparciu o centrale 
wentylacyjne VBW o wydajności 7500 m3/h;

 0 instalacji ciepła technologicznego do 
nagrzewnic wodnych i grzejników; 

 0 zew. i wew. instalacji gazu.

KORSIL
BYDGOSZCZ, POLSKA
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Rozbudowa istniejącego zakładu 
produkcyjnego firmy Mac-Graf 
w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,

 0 montaż armatury łazienkowej,

 0 wykonanie zasilania do central wentylacyjnych,

 0 wykonanie pierścieniowej instalacji 
hydrantowej hali,

 0 wykonanie węzła cieplnego na potrzeby 
c.o., c.t. i c.w.u., 

 0 wykonanie instalacji wentylacyjnej dla budynku 
biurowo-socjalnego, 

 0 wykonanie instalacji klimatyzacji budynku 
biurowego. 

MAC-GRAF
BYDGOSZCZ, POLSKA
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Modernizacja systemu grzewczego 
i instalacji wod.-kan. w budynku siedziby 
firmy PIXEL w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmował: 

Budynek biurowy:

 0 wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania,

 0 wykonanie instalacji wod.-kan.,

 0 montaż armatury łazienkowej,

 0 rozbudowę kotłowni gazowej,

 0 przebudowę instalacji solarnej, klimatyzacji 
i wentylacji,

 0 montaż klimatyzatorów.

Budynek hali:

 0 wykonanie instalacji wentylacji oraz 
montaż centrali wentylacyjnej,

 0 wykonanie instalacji chłodzenia i grzania 
w oparciu o pompy ciepła powietrze/woda 
o mocy 2 x 60 kW,

 0 wykonanie instalacji nawilżania powietrza 
(instalacja mgłowa) pod wymogi 
technologiczne do produkcji elementów 
elektronicznych (temperatura powietrza 
między 21-22°C zima/lato, wilgotność 
powietrza między 28-30% zima/lato),

 0 instalację dwóch central wentylacyjnych 
VBW o wydajności ok 8 000 m3/h każda,

 0 montaż instalacji klimatyzacji 
w pomieszczeniach magazynowych.

PIXEL
BYDGOSZCZ, POLSKA
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Budowa zakładu produkcyjno-magazynowo-
biurowego firmy PIXMET w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmował:

 0 wykonanie kotłowni w oparciu o kocioł 
gazowy kondensacyjny Vitocrossal 200 
z regulatorem pogodowym Vitotronic 300 
o mocy 170 kW,

 0 wykonanie ogrzewania pomieszczeń 
biurowych systemem mieszanym 
grzejnikowo-podłogowym,

 0 wykonanie wentylacji i rekuperacji 
pomieszczeń biurowo-socjalnych,

 0 wykonanie wentylacji hali produkcyjno-
magazynowej,

 0 wykonanie ogrzewania hali nagrzewnicami 
ściennymi,

 0 wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 
biurowych,

 0 wykonanie przyłączy zewnętrznych gazu, 
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

 0 wykonanie zbiornika magazynowania wód 
deszczowych oraz przepompowni,

 0 wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej wraz z montażem armatury 
łazienkowej,

 0 wykonanie wewnętrznej kanalizacji 
deszczowej.

PIXMET
BYDGOSZCZ, POLSKA
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Remont węzła cieplnego wraz przyłączem 
cieplnym w budynku nr 50 (przybudówka 
Hangaru nr 5) w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmował:

 0 demontaż istniejących węzłów 
cieplnych wraz z utylizacją,

 0 dostawę i montaż kompaktowych 
węzłów cieplnych wraz z ich 
podłączeniem do niskich 
i wysokich parametrów,

 0 wykonanie izolacji termicznej,

 0 dostawę i montaż standardowej 
rozdzielni elektrycznej,

 0 wykonanie instalacji elektrycznej, 
oświetleniowej i uziemiającej,

 0 wykonanie robót budowlanych 
polegających na naprawie tynków 
ścian i posadzek,

 0 wykonanie naprawy studni 
schładzających.

WZL nr 2
BYDGOSZCZ, POLSKA

BUDOWY

 Po modernizacji

 Po modernizacji

 Przed modernizacją

 Przed modernizacją

 Przed modernizacją
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Wykonanie instalacji sanitarnej i grzewczej 
budynku CC Schonefeld. 

Centrum w skład którego wchodzi hotel na 
około 150 pokoi, boardinghaus składający się 
z 44 niewielkich kawalerek przeznaczonych 
dla załóg samolotów. W obrębie budynku 
planowana jest restauracja, klub fitness, 
market  Norma, kawiarnia, kiosk, praktyka 
lekarska i oddział niemieckiej kasy chorych. 
W całym kompleksie zlokalizowany jest 
parking dwupoziomowy.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 0 instalacji grzewczych,

 0 instalacji wod.-kan.,

 0 węzła cieplnego wraz z sekcjami 
przygotowania ciepłej wody i pełną 
automatyką,

 0 instalacji kanalizacji podposadzkowej,

 0 odwodnienia parkingów w technologii rur 
żeliwnych bezkielichowych.

ANTAN RECONA
BERLIN / SCHÖNEFELD, NIEMCY
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Budowa osiedla mieszkaniowego dom G-H 
Zum Grossen Zernsee 4 G und H, w 14542 
Werder.

Wykonanie wewnętrznych instalacji 
grzewczych i sanitarnych w dwóch budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, z których każdy 
posiada 3 kondygnacje i łącznie 11 mieszkań.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

 0 instalacja centralnego ogrzewania,

 0 instalacji ciepłej wody, zimnej wody 
i cyrkulacji,

 0 instalacji kanalizacji,

 0 montażu armatury łazienkowej i kuchennej 
oraz białego montażu.

Wszystkie lokale wyposażone zostały 
w małe mieszkaniowe stacje grzewcze firmy 
Danfoss. Źródłem ciepła jest niewielki węzeł 
kompaktowy zlokalizowany na parterze 
budynku wielorodzinnego.

RIVA MARITIM
WERDER (HAVEL), NIEMCY
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Przebudowa instalacji ciepła 
technologicznego rozdzielni ciepła 
czterokomorowej suszarni drewna 
OS PANTO/125-F wraz z wymianą 
pompy obiegu suszarni w kotłowni.

ŚWIERCZYNA, POLSKA

BUDOWY

KPPD SZCZECINEK
ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
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BIAŁOGARD, POLSKA

BUDOWY

ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Kotłownia z dwoma kotłami wodnymi 
i wodnym kotłem parowym.

Prace obejmowały:

 0 wykonanie instalacji technologicznej 
kotłowni wodnej,

 0 wykonanie instalacji parowej,

 0 wykonanie izolacji termicznej rurociągów 
i urządzeń wełną mineralną pod blachą 
aluminiową.

KPPD SZCZECINEK
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ZEC INOWROCŁAW

Wykonanie prac na terenie Ciepłowni Rąbin 
w Inowrocławiu.

Zakres prac obejmował wykonanie i dostawę:

 0 kolumny odgazowania,

 0 zbiornika wody zapasowej wraz z osprzętem 
towarzyszącym oraz jego izolacji termicznej 
z wełny mineralnej i płaszcza z blachy.

INOWROCŁAW, POLSKA

CIEPŁOWNIA RĄBIN
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