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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

do postępowania nr ZP/2311/02/275/2021    

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej, kotłowni gazowej oraz kotłów wodnych opalanych gazem w 

obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

1. Miejsce realizacji zamówienia: 

1) Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej wraz z badaniem szczelności instalacji 

gazowej w obiektach Zamawiającego: 

a) B1 - budynek dydaktyczny przy Al. Grunwaldzkiej 137 (kuchnia),  

b) DS2 - Dom studencki nr 2 przy ul. Wspólnej 11-13. 

2) Wykonanie półrocznego i rocznego przeglądu techniczno-serwisowego kotłowni gazowej w DS2 - Dom 

studencki nr 2 przy ul. Wspólnej 11-13. 

2. Zestawienia elementów będących przedmiotem zamówienia w obiektach Zamawiającego: 

1) Zestawienie urządzeń instalacji gazowej w DS2 - Dom studencki nr 2 przy ul. Wspólnej 11-13. 

Lp. Typ urządzenia Urządzenie Opis 

 

1 

 

Kocioł wodny opalany 

gazem 

 

PAROMAT 022, Nr fabr.434102, 

Nr ewid.UDT :7206004550 

Rok 1999, VIESSMANN, poj.0,36m3, 

pow.grzewcza 11,60m2, moc 225 kW,  

z palnikiem Giersch MG 1-Z-L 

2 
Kocioł wodny opalany 

gazem 

VITOPLEX300, 

Nr fabr.116101/2003, 

Nr ewid.UDT :7206005412 

Rok 2003, VIESSMANN, poj.0,36m3, 

pow.grzewcza 11,60m2, moc 225 kW,  

z palnikiem Giersch MG 1-Z-L 

3 

Stały zbiornik 

ciśnieniowy – 

podgrzewacz c.w.u. 

MAZ 750L,Nr fabr.103051/2003, 

Nr ewid.UDT :7306032929 

 

Rok 2003, VIESSMANN, poj.0,750m3 

 

4 

Stały zbiornik 

ciśnieniowy – 

podgrzewacz c.w.u. 

MAZ 750L, Nr fabr.103083/2002, 

Nr ewid.UDT :7306032930 

 

Rok 2002, VIESSMANN, poj.0,750m3 

 

5 

Stały zbiornik 

ciśnieniowy – 

podgrzewacz c.w.u. 

ICN 500L, Nr fabr.46869/1999, 

Nr ewid.UDT :7306032932 
Rok 1999, VIESSMAN, poj.0,525m3 

6 Naczynie ciśnieniowe 
ICN 80L, Nr fabr.9818/2003, 

Nr ewid.UDT :7306032931 

 

Rok 2003, REFLEX, poj.0,080m3 

 

7 Naczynie ciśnieniowe 
MAZ 750L, Nr fabr.571105/2011, 

Nr ewid.UDT :7306039480 

 

Rok 2011, VIESSMANN, poj.0,750m3 

 

8 
Zawór odcinający 

klapowy  
Z ręczną nastawą otwarcia MAG-3 Rok 2017 - GAZEX 

* urządzenia (poz. od 1 – 7) podlegają okresowym badaniom UDT 

3. Zakres prac wykonywanych w okresie obowiązywania umowy: 

1) Czynności wchodzące w zakres okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej wraz z 

badaniem szczelności instalacji gazowej wykonywane będą w okresie obowiązywania umowy zgodnie z 

harmonogramem, o którym mowa w ust. 5 OPZ w tym: 

a) zawiadomienie Zamawiającego o terminie sprawdzenia instalacji zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem przeglądów,  

b) sprawdzenie szczelności zaworu głównego, miejsc przejścia rur przez ściany i stropy, 

c) sprawdzenie szczelności poziomów i pionów w pomieszczeniach dostępności do zaworów, 

d) sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w pomieszczeniu – stan gazomierza, zaworów, instalacji, 

połączeń elastycznych z odbiornikiem i czy urządzenia posiada atest,  

e) oznakowanie miejsc wycieku gazu, bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji,  

f) pomiar stopnia stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu gdzie jest zainstalowane urządzenie,  

g) pomiar stopnia stężenia tlenku węgla za czopuchem na wlocie do kanału spalinowego,  
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h) sprawdzenie na ruchu(podczas pracy) stanu technicznego urządzeń gazowych i zgodności z dokumentacją 

techniczno-ruchową ich połączenia do sieci i do komina,  

i) trwałe odłączenie od sieci niesprawnych urządzeń gazowych, których stan zagraża zdrowiu lub życiu 

mieszkańców, powiadomienie o odłączeniu Zamawiającego. 

j) bezzwłoczne zgłoszenie przypadków zalewania rur gazowych,  

k) kontrolę szczelności instalacji gazowej należy wykonać przy użyciu „Detektora”,  

l) pomiar stężenia tlenku węgla należy wykonać przy użyciu atestowanego miernika. 

2) Czynności wchodzące w zakres półrocznego i rocznego przeglądu techniczno-serwisowego kotłowni 

gazowej wykonywane będą w okresie obowiązywania umowy zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 

w ust. 5 OPZ w tym: 

a) Przegląd półroczny kotłowni gazowej obejmuje : 

 sprawdzenie palników gazowych 

 kontrola działania układu sterowania palników gazowych 

 sprawdzenie ścieżki gazowej palników 

 sprawdzenie urządzeń zabezpieczających pracę palników gazowych 

 sprawdzenie poprawności działania automatyki, programatorów i regulatorów kotłowych 

 sprawdzenie urządzeń zabezpieczających w kotłowni 

 sprawdzenie działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej ( MAG-3 ) 

 dokonanie nastaw programatorów – stosownie do potrzeb zamawiającego 

 sprawdzenie pracy stacji uzdatniania wody ze sprawdzeniem stanu soli regeneracyjnej oraz 

uzupełnienie soli regeneracyjnej w pojemniku 

b) Przegląd roczny kotłowni gazowej  obejmuje wszystkie czynności jak w przeglądzie półrocznym oraz : 

 czyszczenie i konserwacja palników gazowych 

 czyszczenie i konserwacja wnętrza kotłów gazowych 

 czyszczenie podgrzewaczy c.w.u. – szt. 3 (poz.3, 4 i 5 - z tab.) 

 próbna praca urządzeń, armatury i analiza spalin palników gazowych 

 sprawdzenie stanu zanieczyszczenia podgrzewaczy c.w.u. – szt. 3 oraz ( poz.3, 4 i 5 - z tab.) 

 sprawdzenie poprawności działania naczynia ciśnieniowego ICN 80L ( poz.6 i 7 z tab.) 

 przegląd instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej z wykonaniem obowiązujących pomiarów 

ochronnych tj. rezystancji izolacji obwodów siły sterowania i odbiorników elektrycznych, 

skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badanie skuteczności szybkiego wyłączania,  

 dokonanie nastaw programatorów – stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

4. Podstawy prawne: 

a) Prawo budowlane, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

5. Harmonogram wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia: 

Miejsce realizacji 

zamówienia 

Okresowa kontrola stanu 

technicznego instalacji gazowej wraz 

z badaniem szczelności instalacji 

gazowej 

Wykonanie półrocznego i 

rocznego przeglądu 

techniczno-serwisowego 

kotłowni gazowej 

Termin badania 

pierwszego w 

danym roku 

Termin badania 

drugiego w 

danym roku 

Przegląd 

półroczny 

Przegląd 

roczny 

B1_Al. Grunwaldzka 137 - 

kuchnia 

IV/V 2021 r. 

IV/V 2022 r. 
brak brak brak 

DS2_ul. Wspólna 11-13 
IV/V 2021 r. 

IV/V 2022 r. 

IX/X 2021 r. 

IX/X 2022 r. 

V/VI 2021 r. 

V/VI 2022 r. 

X/XI 2021 r 

X/XI 2022 r. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu prac objętych przedmiotem zamówienia po 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

 

 


