
Załącznik nr 4 do Zapytania 

Opis przedmiotu zamówienia na: 

Wykonanie dwóch kotłowni gazowych wraz z magazynem gazu LPG. 

1. Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie dwóch kotłowni gazowych w miejscach wskazanych, zastępujące 

przyłącza cieple miejskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Do kotłowni należy 

zapewnić magazyn gazu LPG (Propan) oraz wykonać konieczną instalację oraz 

dokumentację.  

2. Technologia, zakres prac, materiały: 

2.1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej mapy do celów projektowych oraz 

wykonanie map powykonawczych. 

2.2. Wykonanie opinii kominiarskich: wstępnej i powykonawczej. 

2.3. Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz magazynu gazu. 

2.4. Zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy. 

2.5. Przygotowanie miejsca pracy. Wykonanie ewentualnych prac ziemnych wraz                                 

z wykonaniem fundamentów pod magazyn gazu.  Realizacja zamówienia może 

przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00. 

2.6. Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie kotłów:  

a. w budynku administracyjnym – kocioł dwufunkcyjny o mocy minimalnej 20kW, 

b. w budynku Zakładu Nasiennego – kocioł jednofunkcyjny o mocy minimalnej 

30kW. 

Końcową moc dla każdego z kotłów należy dobrać do spełnienia warunków z p.3.1 

oraz 3.2 poniżej. 

2.7. Wykonanie koniecznej armatury przyłączeniowej istniejących układów CO i CWU 

(w przypadku budynku administracyjnego). Każda z instalacji powinna zwierać:  

a. sprzęgło hydrauliczne,  

b. pompę obiegową,  

c. czujnik sprzęgła,  

d. regulator bezprzewodowy, 

e. separator zanieczyszczeń. 

2.8. Zakup, dostarczenie oraz montaż dwóch zbiorników gazu LPG o pojemności 

każdego zbiornika co najmniej 4 800 l oraz zgłoszenie ich we właściwym Urzędzie 

Dozoru Technicznego. Dopuszcza się instalację zbiornika używanego (należy 

wskazać w ofercie zamiar użycia używanego zbiornika), pod warunkiem 

dostarczenia paszportu dla takiego zbiornika na co najmniej 8 lat. 



2.9. Wykonanie armatury gazowej oraz instalacji gazu do zasilania przedmiotowych 

kotłów. Instalacja powinna zawierać: 

a. reduktor I stopnia (średniego ciśnienia), 

b. reduktor II stopnia (niskiego ciśnienia), 

c. zawór odcinający.  

2.10. Wykonanie kominów oraz nawiewów (jeśli wymagać będzie tego opinia 

kominiarska). 

2.11. Zaślepnie dotychczasowych połączeń odbioru ciepła. 

2.12. Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż 

przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt 

powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, 

urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na 

terenie prac. Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami, wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.   

3. Powierzchnie do ogrzania wraz z wymaganymi temperaturami jakie maja być 

zapewnione dla niżej wskazanych pomieszczeń: 

3.1. w  budynku Zakładu Nasiennego: 

a. pomieszczenia socjalne – ok. 150 m2 (21oC ) 

b. sala sprzedaży – ok. 50 m2 (21oC) 

c. magazyn chemiczny – ok. 150 m2 (10oC) 

3.2. w budynku administracyjnym: 

a. pomieszczenia biurowe – ok. 250 m2 (21oC) 

b. budynek laboratorium – ok. 70 m2 (21oC) 

c. sala konferencyjna – ok.200 m2 (18oC)  

d. CWU – 3 toalety, 8 umywalek. 

 


