
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO IWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego c.o. 

i c.w.u. na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w budynku mieszkalnym 

pięćdziesięcio-rodzinnym znajdującym się przy ul. Leśnej 44 w Morągu. Aktualna moc 

cieplna zamówiona w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej: c.o. – 0,15 MW, 

c.w.u. – 0,05 MW. 

Roboty remontowe dotyczą obiektów czynnych 

Zamówienie obejmuje: 

- Wykonanie dokumentacji projektowych technologii i automatyki węzła dwufunkcyjnego w 

budynku mieszkalnym przy ul. Leśnej 44 w Morągu (uwzględnić demontaż wszystkich 

istniejących urządzeń, instalacji i rurociągów oprócz głównego licznika ciepła, montaż 

nowych urządzeń i instalacji). 

- Remont pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Leśnej 44 w Morągu zgodnie z 

normą PN-B-02423:1999 „Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”   . 

Wykonanie robót budowlanych (Rodzaj robót i warunki ich wykonania): 

- montaż technologii wraz z automatyką dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Leśnej 44 

w Morągu, uwzględnić demontaż wszystkich istniejących urządzeń, instalacji i urządzeń 

oprócz głównego licznika ciepła, montaż wszystkich nowych urządzeń i instalacji wraz z 

instalacją elektryczną węzła. 

- Wykonanie prób szczelności wszystkich instalacji w pomieszczeniu węzła przy ul. Leśnej 

44 w Morągu. 

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej modernizacji węzła 

cieplnego przy ul. Leśnej 44 w Morągu. (W dokumentacji powykonawczej wykonawca 

określi serie i numery pomp, zaworów regulacyjnych, odmulaczy, ciepłomierzy i 

wodomierzy). 

- Wykonanie prób na gorąco wszystkich instalacji w pomieszczeniu węzła wraz z 

uruchomieniem węzłów przy ul. Leśnej 44 w Morągu. 

- W przypadku, gdy urządzenia ciśnieniowe podlegają badaniu w Urzędzie Dozoru 

Technicznego, Wykonawca przygotuje nw. Dokumenty; 

a) karty katalogowe zaworów bezpieczeństwa, 

b) karty katalogowe, gwarancyjne z serią i numerem naczynia wzbiorczego, 

c) komplet dokumentów do złożenia w UDT. 

 



Obowiązki wykonawcy: 

- wykonanie robót remontowych należy wykonać zgodnie z wykonaną dokumentacją 

techniczną, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także wytycznymi i 

zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie remontu; 

- realizacja robót zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm  i 

warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż oraz w oparciu o 

wykonaną dokumentację i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

- dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt; 

- bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe 

uprzątnięcie miejsc wykonania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu 

prac. 

Termin realizacji zamówienia: 

45 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. 

 

 

 

 

 

 


