Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Zamówienia:
Wymiana jednofunkcyjnego kotła olejowego 70kW na kocioł olejowy
jednofunkcyjny 40kW w kotłowni budynku pocztowego w Skórczu
Adres : ul. Główna 33

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
14.07.2017
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Spis zawartości Opisu przedmiotu zamówienia
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II.

Część Opisowa
Część Informacyjna

I. Część opisowa :
1. Opis przedmiotu zamówienia
Parametry obiektu
Budynek Poczty Polskiej posiada funkcję eksploatacyjną na parterze i jedno mieszkanie
na I piętrze
Budynek Główny
Powierzchnia użytkowa
Kubatura
Pow. ogrzew.
Ogrzewana kubatura
Powierzchnia urzędu
Powierzchnia mieszkania
Powierzchnia kotłowni
Powierzchnia na zbiorniki

330,05m2
1374,m3
236,88 m2
722,41m3
183,26m2
80,01m2
10,17m2
7,11m2

2. Stan obecny
Budynek pocztowy w Skórczu ogrzewany jest z własnej kotłowni mieszczącej się w
piwnicy budynku gdzie zainstalowany jest kocioł olejowy jednofunkcyjny typ GEJZER o
mocy 70 kW, wyprodukowany i zainstalowany w 1995r. Ze względu na długi okres
eksploatacji kocioł jest w złym stanie technicznym, płaszcz wodny jest zakamieniony.
Dalsza eksploatacja Kotla 70kW ekonomicznie jest nieuzasadniona, w każdej chwili grozi
poważna awarią systemu c.o. dekompresją kotła. Zasilanie kotła w olej jest
jednoprzewodowe, odmulacz na c.o. przerdzewiały
Poniżej foto kotła, tabliczki znamionowej kotła, zbiorników oleju w Skórczu
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Tabliczka znamionowa

Zdjęcie pojemników na olej
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Pojemniki na olej 3 szt.
3. Realizacja inwestycji obejmuje:
- dostawę i wymianę starego kotła olejowego 70kW na nowy kocioł jednofunkcyjny
olejowo/gazowy 40kW (w przyszłości dostarczony kocioł po wymianie palnika powinien
umożliwić jego eksploatacje na gaz ziemny)
- dostawa i montaż nowego palnika olejowego
- wymianę instalacji pogodowej
- czyszczenie 3 szt. pojemników na olej
- w razie konieczności wymiana zasilania kotła w olej na dwuprzewodowy
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- wymiana filtru oleju
- wymiana odmulacza na instalacji c.o.

4. Wymiana kotła i urządzeń obejmować będzie wykonanie następujących czynności
a) Roboty demontażowe
- odłączenie kotła olejowego 70kW
- odłączenie układu ciepłowniczego
- odłączenie układu spalinowego
-odłączenie kotła od zasilania elektrycznego
- demontaż kotła olejowego
- usunięcie kotła z kotłowni
-wywiezienie kotła do utylizacji
- demontaż starych zbędnych elementów starej pogodówki
- demontaż odmulacza
- demontaż filtra oleju
- demontaż jednoprzewodowego zasilania w olej kotła
b) Roboty towarzyszące
- dopasowanie – przerobienie układ c.o.pod nowy kocioł
- dopasowanie – przerobienie układu spalinowego pod nowy kocioł
- dopasowanie – przerobienie układu zasilającego w olej
- dopasowanie – przerobienie układu elektrycznego
- czyszczenie 3 szt. pojemników na olej
c) Roboty montażowe
- montaż nowego kotła olejowego 40kW z palnikiem olejowym
- podłączenie nowego układu sterowania kotłem z pełną automatyką i montażem
Czujnika temperatury zewnętrznej
-podłączenie urządzeń elektrycznych pod sterownik kotła
- wymiana odmulacza na instalacji c.o.
- modernizacja zasilania kotła w olej z jedno na dwuprzewodowy,
- wymiana filtru oleju (obudowa plus filtr)
d) przeprowadzanie prób działania automatyki
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 należy w miejsce wymienianego
kotła olejowego jednofunkcyjnego zamontować nowy kocioł jednofunkcyjny
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olejowo/gazowy o mocy z 40kW z palnikiem olejowym, zamontować instalację
pogodową.
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

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
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
14.07.2017
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