Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa Zamówienia:
Wymiana kotła olejowego w FUP Stężyca w miejscowości Sulęczyno.
Adres:
ul.Szydlicka 2

83-320 Sulęczyno

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych :
KOD CPV
45215500-2 Obiekty użyteczności Publicznej
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów

Zamawiający :
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury ds. Nieruchomości w Gdańsku
80-940 Gdańsk ul. Targ Rakowy7/8

Opracował – Adam Pawlaczyk
10.08.2018
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Spis zawartości Opisu przedmiotu zamówienia

I.
II.

Część Opisowa
Część Informacyjna

I. Część opisowa :
1. Opis przedmiotu zamówienia
Parametry obiektu
W budyneku Poczty Polskiej S.A na parterze znajduje się Urząd Pocztowy a na I piętrze
powierzchnia mieszkalna.
Budynek Główny
Powierzchnia ogrzewana budynku
Kubatura obiektu głównego Kaloryfery w instalacji -

243,51m2
915,93m3
panelowe

2. Stan obecny
Budynek w którym mieści się FUP Stężyca - w miejscowości Sulęczyno ogrzewany jest z
własnej kotłowni olejowej mieszczącej się w piwnicy budynku w której zainstalowany jest
kocioł olejowy typu Gejzer jednofunkcyjny wyprodukowany w 1997r. o mocy 70 kW.
Pojemnik na olej jest podziemny o pojemności 5800litrów. Do kotłowni doprowadzona jest
instalacja wodna, jest kanaliza i kratka ściekowa. Komin zewnętrzny dostawiany ze stali
nierdzewnej, stan dobry (widoczny na fot. nr 1) Z kotła zasilane są trzy piony CO.
Rozdzielnica elektryczna znajduje się przed wejściem do kotłowni. Woda w obiekcie
podgrzewana jest z elektrycznego bojlera. Z uwagi na długi okres użytkowania kocioł jest
wyeksploatowany i zużyty technicznie. Proponuje się uszkodzony kocioł zastąpić kotłem
olejowym o mocy 30kW z instalacją pogodowa i wymianą starych pomp, filtra oleju. Stary
kocioł wraz z zdemontowanymi elementami instalacji CO należy złomować w ramach
Umowy.

fot nr 1

Widok obiektu od strony podwórka z czerpnią powietrza i kominem .
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3. Poniżej kilka fotografii przedstawiających kocioł i kotłownię w Sulęczynie

fot. nr 2

fot. nr 3

stary kocioł z palnikiem i układem zasilającym w olej

układ kominowy

fot
3

Fot 4

fot 5

Nowe naczynie rozszerzalne

sterownik kotła

4. Realizacja inwestycji obejmuje:
- dostawę i wymianę starego kotła olejowego 70kW na nowy kocioł jednofunkcyjny
olejowo 30kW
- złomowanie starego kotła
- montaż instalacji pogodowej jeżeli nie jest zespolona z kotłem
- instalacje palnika olejowego z dyszą
- wymiana filtra oleju w układzie zasilania olejem opałowym
- wymiana dwóch pomp w instalacji CO
- wymianę czynnika grzewczego w instalacji CO
5. Wymiana kotła i urządzeń obejmować będzie wykonanie następujących czynności
a) Roboty demontażowe
- odłączenie kotła olejowego z kotłowni jego wywiezienie do utylizacji
- odłączenie układu ciepłowniczego
- odłączenie układu spalinowego
-odłączenie kotła od zasilania elektrycznego
- demontaż pomp w układzie CO
b) Roboty towarzyszące
- dopasowanie – przerobienie układ CO pod nowy kocioł
- dopasowanie – przerobienie układu spalinowego pod nowy kocioł
-dopasowanie – przerobienie układu zasilającego w olej wraz z wymianą filtra
- dopasowanie – przerobienie układu elektrycznego
- wymiana czynnika grzewczego w instalacji CO
c) Roboty montażowe
- montaż nowego kotła olejowego z palnikiem olejowym
- podłączenie nowego układu sterowania kotłem z pełną automatyką i montażem
czujnika temperatury zewnętrznej
-podłączenie urządzeń elektrycznych pod sterownik kotła
- montaż nowego filtra olejowego
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d) przeprowadzanie prób działania kotła ze zmodernizowanymi układami CO,
elektrycznym kominowym i zamontowaną automatyką
e) poinstruowanie bezpośrednich użytkowników w obsłudze kotła

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Realizacja zadania nastąpi w oparciu o opracowaną dokumentacje przetargową.
Miejsce prac powinno być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo
pracowników i osób trzecich . Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym
obiekcie.
Wymagania techniczne
Ze Względu na wielkość ogrzewanych powierzchni zamontować nowy kocioł
jednofunkcyjny kondensacyjny olejowy o mocy z 30kW z palnikiem olejowym,
zamontować instalacje pogodową, wymienić filtr oleju, zainstalować odprowadzanie
skroplin z komina. Dokonać wymiany czynnika grzewczego na nowy w układzie CO.
Wymagania gwarancyjne
Na przedmiot umowy tj. na roboty budowlane Zamawiający oczekuje gwarancji na okres
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, natomiast na zamontowane urządzenia,
materiały, udzielona zostaje gwarancja na warunkach zgodnych z gwarancją producenta.
W kosztach dostawy i montażu należy uwzględnić koszty obowiązkowych przeglądów w okresie
gwarancji.

Opis prac towarzyszących , robót tymczasowych oraz informacja o miejscu realizacji robót
W ramach prac przygotowawczych związanych z realizacja zadania należy wykonać
podstawowe prace przygotowawcze :
- zabezpieczenie i wydzielenie dróg komunikacyjnych, którymi odbywać się będzie
dostawa kotła i urządzeń towarzyszących
- zapewnienie pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz miejsce magazynowania
wartościowego sprzętu określone zostanie przez inwestora w dniu przekazania placu
robót.
Metoda wykonania oraz prowadzenia robót :
-całość robót wykonywać zgodnie z , dokumentacja przetargową , warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisami p-poz
-Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26Wrzesnia 1997rW sprawie
ogólnych przepisów BHP ( Dz.U.Nr 129/97 poz 844)
-Na terenie budowy powinien przebywać cały czas pracownik nadzoru średniego
ramienia wykonawcy.
- w trakcie prowadzenia robót bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP w zakresie
montażu , składowania materiałów, oznakowania miejsc bezpiecznych itp.
-warunkami wykonania robót instalacyjnych i budowlanych.
W miejscach roboczych , jak również w miejscach składowania zapewnić odpowiednie
oznakowanie , umieścić napisy ostrzegawcze . Robotnicy powinni być poinformowani o
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niebezpieczeństwach i zagrożeniach związanych z realizacja zadania . Miejsce pracy
wyposażyć w apteczkę wyposażoną w środki opatrunkowe i podstawowe medykamenty.
Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w kotłowni przed złożeniem oferty w celu
wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia. W tym celu
powinien co najmniej 2 dni przed wizja lokalna poinformować o wizycie pracownika
Działu Inwestycji Adama Pawlaczyka tel. 502012429
Zamawiający oświadcza że jest właścicielem budynku na którym ma być wykonana
wymiana kotła olejowego.

Sporządził:
Adam Pawlaczyk
10.08.2018
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