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I. Część opisowa :
1. Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja wymiany kotła gazowego KADAM 100 na kocioł gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjny 90kW z modernizacją kotłowni wymagała będzie wykonanie projektu do
uzyskania niezbędnych pozwoleń dotyczących modernizacji instalacji gazowej i detekcji gazu
w obiekcie.
Projekt i realizacja powinny objąć:
1.1 Wymianę jednofunkcyjnego kotła gazowego KADAM 100 na kocioł gazowy
kondensacyjne 90 kW z instalacją pogodową (stojący lub wiszący)
1.2. Wymiana systemu detekcji gazu z zaworem odcinającym (zbudowanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami) Proponujemy zawór ocinający wstawić do skrzynki
przyłączeniowej na zewnątrz budynku
1.3. Modernizacja istniejących :
- instalacji gazowej (uwzględnić przepisowe usytuowania gazomierza na belce/stelażu i
zaworu odcinającego systemu detekcji)
- instalacji CO – przystosowanie do pracy z nowym kotłem, pompa, naczynie rozszerzalne,
zawór bezpieczeństwa,
- instalacji wodnej- podłączenie zasilania wodą pod instalacje CO „na sztywno”lub wężem
ciśnieniowym w celu łatwego i bezpiecznego uzupełniania zładu w instalacji CO
- instalacji elektrycznej – dostosowania instalacji elektrycznej do potrzeb nowego kotła,
systemu detekcji gazu i wyniesienie przed drzwi awaryjnego wyłącznika prądu
- instalacji kominowej – włożenie wkładu kominowego przystosowującego do pracy z kotłem
kondensacyjnym , montaż instalacji do odprowadzania skroplin
1.4. Przeprowadzenie stosownych uzgodnień z gazownią

2. Opis obiektu, kotłowni , kotła, instalacji gzowej, instalacji detekcji,
gazomierza, skrzynki głównej instalacji elektrycznej.
2.1 Opis obiektu
Powierzchnia budynku głównego
Kubatura budynku głównego
Powierzchnia budynku gospodarczego
Kubatura budynku gospodarczego

528
2375
242
1073

m2
m3
m2
m3

Kotłownia gazowa centralnego ogrzewania w obiekcie w Czersku znajduje się
w wydzielonym miejscu w piwnicy :
powierzchnia kotłowni –
kubatura kotłowni –

23,65 m2
55,58 m3

2.2 Opis instalacji CO
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Instalacja CO wykonana z rur stalowych z pompą wspomagająca w układzie i czujnikiem
ciśnienia.

Kocioł KADAM 100kW z fragmentem instalacji CO.

2.2 Opis kotła
Obecnie używany kocioł jednofunkcyjny KADAM 100kW jest z 2000r i mocno wyeksploatowany
wymaga wymiany na bardziej nowoczesny kocioł gazowy jednofunkcyjny. Proponujemy wymianę
jednego kotła 100KW na kocioł gazowy jednofunkcyjne kondensacyjny o mocy90kW wiszący lub
stojący

2.3 Opis systemu detekcji gazu

moduł detekcji
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czujka gazu z 2007r

elektrozawór 12V do
wymiany
W kotłowni w Czersku wymiany wymaga nieczynny obecnie system detekcji gazu, który był
skonfigurowany z jednego detektora gazu GAZEX, Modułu MD 2. I zamontowany przy gazomierzu
Elektrozaworu MSV/12V
Obecnie tak licznik jak i zawór odcinający znajdują się w kotłowni. Należy te elementy instalacji
gazowej rozmieścić w obiekcie zgodnie z przepisami

2.4 Opis instalacji gazowej
Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych spawanych
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Skrzynka przyłączeniowa znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku wraz z głównym kurkiem.
Instalacje z rur stalowych biegnie korytarzem piwnicy do kotłowni i do gazomierza umieszczonego w
kotłowni.

Gazomierz z zaworem odcinającym w pomieszczeniu piwnicznym
Sam gazomierz jest usytuowany w pomieszczeniu piwnicznym będące jednocześnie pomieszczeniem
kotłowni za ściana działową, w pomieszczeniu tym jest otwór okienny oraz przewód wentylacyjny
grawitacyjny . Obok gazomierza zamocowany jest elektrozawór odcinający systemu detekcji gazu.
Tak gazomierz jak i. elektrozawór odcinający dopływ gazu będący elementem składowym urządzenia
sygnalizacyjno-odcinającego, należy zainstalować w sposób zgodny z przepisami.
Zmian usytuowani elektrozaworu zapewne będzie wymagała powiększenie otworu w murze i
zastosowanie skrzynki o większych rozmiarach jak obecnie i pociągniecie przewodu elektrycznego 12V
od centralki-Modułu MD2.Z do zaworu odcinającego (około 20m)
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Usytuowanie gazowej skrzynki przyłączeniowej do budynku(lewa strona budynku) na drodze wjazdowej

skrzynka przyłączeniowa z kurkiem głównym
2.5 Opis instalacji elektrycznej
Kotłownia posiada dedykowaną instalację elektryczną ze skrzynka rozdzielczą umieszczoną wewnątrz
kotłowni
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skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami w kotłowni
Zgodnie z przepisami przed wejściem do kotłowni należy zainstalować - awaryjny wyłącznik prądu.

2.6 Opis instalacji kominowej
Instalacja kominowa będzie wymagała jej dostosowania jej do kotłów kondensacyjnych (wysokość
obiektu około 12-15mb) jak i przedłużenia w kotłowni., łącznie około 20mb. W piwnicy znajduje się
czerpnia powietrza z zewnątrz od strony podwórka

3. Zakres prac i uzgodnień
3.1 Wymiana kotła i urządzeń obejmować będzie wykonanie czynności ujętych w projekcie m.inn.
a) Roboty demontażowe
- odłączenie układu ciepłowniczego
- odłączenie układu spalinowego
-odłączenie kotła od zasilania elektrycznego
- demontaż starego kotła gazowego 100kW
- usunięcie kotła gazowego z kotłowni i wywiezienie kotła do utylizacji
- demontaż starych zbędnych elementów starej pogodówki
-demontaż zużytych pomp, zaworów i wymiana ich na nowe
- wymiana filtrów na nowe
- wymiana naczynia wzbiorczego
b) Roboty towarzyszące
- dopasowanie – przerobienie układ c.o.pod nowy kocioł
- dopasowanie – przerobienie układu spalinowego pod nowy kocioł , wymiana wkładu
kominowego na rury współosiowe (15-20mb) lub zastosowanie innego rozwiązania zgodnego z
przepisami (jest czerpnia powietrza z podwórka do kotłowni )
- dopasowanie – przerobienie układu zasilającego w gaz, umieszczenie gazomierza zgodnie z
przepisami i podwieszenie gazomierza go na belce
- przeniesienie elektrozaworu odcinającego systemu detekcji gazu zgodnie z przepisami
- dopasowanie – przerobienie układu elektrycznego z awaryjnym wyłącznikiem prądu przed
wejściem do kotłowni i przeciągniecie instalacji odcinania elektrozaworu.
- przepłukanie instalacji CO/ wymiana czynnika grzewczego.
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- powiększenie otworu w ścianie zewnętrznej budynku na umieszczenie elektrozaworu i wymiana
skrzynki gazowej na większą.
c) Roboty montażowe
- montaż nowego kotła gazowego 90kW z palnikiem gazowym wiszącego na wieszaku lub
stojącego na cokoliku
- podłączenie kotła pod instalacje: CO, gazową , elektryczną i kominową z montażem
niezbędnych filtrów, zaworów, wkładu kominowego , pogodową.
- instalacja czujnika temperatury zewnętrznej od instalacji pogodowej
- wymiana pomp i zaworów
- instalacja systemu detekcji gazu :detektory , Modułu MD 2.Z, elektrozaworu odcinającego
- instalacja sygnalizacji dźwiękowej i optycznej w pobliżu wartowni
- podłączenie na sztywno instalacji wodnej do instalacji CO
- montaż nowej skrzynki przyłączeniowej na zewnątrz budynku
d) czynności dodatkowe
- przeprowadzenie ustaleń z gazownią w celu modernizacji instalacji gazowej
- przeprowadzanie prób działania automatyki
- poinstruowanie bezpośrednich użytkowników w obsłudze kotła
e) uzyskanie niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń do eksploatacji i wykonanie niezbędnych
pomiarów elektrycznych i gazowych
3.2 Realizacja zadania wymagała będzie dokonania przez Wykonawcę uzgodnień z gazownią
głównie z powodu usytuowania systemu detekcji gazu wykonania niezbędnej dla gazowni
dokumentacji, uzyskania odbioru instalacji gzowej przez gazownię.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1.Realizacja zadania nastąpi w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt uzgodniony z
Zamawiającym i instytucjami
Miejsce prac powinno być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo
pracowników i osób trzecich . Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie.
2. Wymagania techniczne
Projekt wymiany kotła gazowego jednofunkcyjnego 100kW na kocioł gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjny 90kW jak i jego realizacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami
3. 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.
Wykonawca w celu utrzymania gwarancji na kocioł gazowy zainstalowane urządzenia dokona w
okresie gwarancji niezbędnych ilościowo, w czasie i zakresie. Koszt niezbędnych przeglądów
serwisowych kotła do utrzymania gwarancji Wykonawca wliczy w koszt dostawy i montażu kotła.
Przeglądy będzie wykonywał w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zainstalowane urządzenia
(kocioł system detekcji gazu, pompy itp.) oraz zatwierdzony przez gazownie projekt modernizacji
instalacji gazowej .
5.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.
6.Metoda wykonania oraz prowadzenia robót :
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-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-poż
-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 należy skontaktować się
z pracownikiem Zamawiającego.
Do kontaktów w sprawach organizacyjnych i merytorycznych z oferentami będzie pracownik
Działu Inwestycji i Remontów Adam Pawlaczyk tel. 502012429
7. Zamawiający oświadcza, że jest współwłaścicielem budynku na którym ma być wykonana wymiana
kotła olejowego i posiada uzgodnienia z drugim współwłaścicielem obiektu na przeprowadzenie
wymiany kotła.
Sporządził:
Adam Pawlaczyk
10.07.2018

9

