
Załącznik nr 3. Szczegółowy zakres robót dotyczących zamówienia  

1 Dokumentacja projektowa 

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kotłowni gazowej 

1.2 Opracowanie instrukcji użytkowej kotłowni 

1.3 Opracowanie dokumentacji do dozoru 

2 Roboty montażowe w pomieszczeniu kotłowni 

2.1 Montaż kotła kondensacyjnego stojącego wraz regulatorem pogodowym dla 1 obiegu 

grzewczego 

2.2 Montaż zaworu bezpieczeństwa kotła 

2.3 Montaż filtroodmulnika magnetycznego 

2.4 Montaż filtra siatkowego 

2.5 Montaż zestawu przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywną pompą 

obiegową 

2.6 Montaż sprzęgła hydraulicznego 

2.7 Montaż stacji uzdatniania wody dla kotłowni  

2.8 Montaż rurociągów stalowych 

2.9 Montaż kształtek stalowych 

2.10 Montaż pompy obiegowej z płynną prędkością obrotową 

2.11 Montaż zaworów kulowych 

2.12 Montaż zaworów odpowietrzających automatycznych z zaworami stopowymi 

2.13 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 

2.14 Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów w kotłowni 

2.15 Izolacja otulinami z wełny mineralnej rurociągów 

2.16 Montaż wkładu spalinowego jednościennego (pracującego w nadciśnieniu) komin o wys. 

ok. 12 m ze stali kwasoodpornej wraz z ustnikiem, czopuchem o dł. 1,0 m z króćcem 

pomiarowym 

2.17 Montaż neutralizatora skroplin kominowych  

2.18 Montaż kratki wentylacyjnej szachtu kominowego 

2.19 Uruchomienie kotłowni 

2.20 Demontaż i rozebranie kotła gazowego wraz z oprzyrządowaniem 

3 Przebudowa instalacji gazowej 

3.1 Przebudowa rurociągów w instalacjach gazowych stalowych o połączeniach spawanych  

3.2 Montaż zaworu  kulowego do gazu 

3.3 Montaż filtra do gazu  

3.4 Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych 

3.5 Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów instalacji gazowej 

3.6 Montaż wraz z uruchomieniem automatyki kotłowni gazowej (modernizacja instalacji 

elektrycznej) 

3.7 Montaż nowego zaworu odcinającego klapowego pełnoprzelotowego MAG-3 wraz z 

podłączeniem go do istniejącego systemu Gazex 

4 Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni 

4.1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych 

4.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki  

4.3 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-

krotne - sufit 

4.4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna - 

zmniejszenie otworu drzwiowego 

4.5 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych - tynk cementowo-wapienny 

4.6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych zaprawą cementową 

4.7 Gruntowanie tynków na ścianach, - 2-krotne 
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4.8 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-

krotne 

4.9 Montaż drzwi stalowych z ościeżnicą, przeciwpożarowych EI60 atestowane, profil zimny - 

drzwi wejściowe do kotłowni 

 


