
Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT  
 
 

Dotyczy **: częściowej naprawy instalacji centralnego ogrzewania w bud. nr 1 * 
 

 

I. Roboty demontażowe inst .C.O. 

1. Demontaż rurociągów stalowych czarnych średnicy 10mm w ilości 84 m,  o  
średnicy 15mm w ilości 21 m,  o średnicy 20mm w ilości 14m, 

2. Demontaż zaworów  przelotowych szt. 4, 

3. Demontaż naczynia wzbiorczego szt. 1,  

4. Demontaż istniejących  grzejników  żeliwnych na parterze szt. 1 na I piętrze szt. 
2 o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2, 

II. Roboty towarzyszące 

5. Przebicie otworów w stropach o grubości do 30cm dla przeprowadzenia nowej 
instalacji centralnego ogrzewania szt. 8 , 

6. Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w ilości 12m, 

7. Usunięcie gruzu z budynku, 

8. Wywiezienie gruzu z terenu prowadzenia robót samochodem dostawczym przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. 

III. Roboty montażowe inst. C.O. 

1. Montaż nowych zaworów przelotowych prostych, mosiężne o średnicy 
nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych - podejścia do pionów,  

2. Montaż rurociągów  miedzianych o połączeniach lutowanych,  średnicy 
zewnętrznej 22mm w ilości 15m, o średnicy zewnętrznej 18mm w ilości 20m, o 
średnicy zewnętrznej 15mm w ilości 4m, montaż rur przyłącznych  miedzianych 
w ilości 4 kpl., 

3. Montaż izolacji jednowarstwowej grubości 6mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ, 

4. Montaż na ścianie 3 szt. grzejników pionowych dekoracyjnych VX22-1600/600, 

5. Montaż zestawu przyłączeniowego z głowicą termostatyczną do grzejników 
dekoracyjnych w ilości 3 kpl. , 

6. Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm-w ilości 
8 kpl, 

7. Wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
oraz sporządzenie protokołu z próby szczelności. 
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Dotyczy **: wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w bud. nr 1 * 
 

Zestawienie stolarki w budynku nr 1 przewidzianej do wymiany 

lp. pomieszczenie 
szerokość otworu 

drzwi [m] 
wysokość otworu 

drzwi [m] 
grubość muru 

[cm] 

szerokość 
nowych skrzydeł 

drzwi [cm] 

kierunek otwierania 
[lewe/prawe] 

ilość  

I piętro 

1. WC męski (podcięcie wentylacyjne) 0,92 2,02 20-22 90 lewe 1 

2. 
WC damski (podcięcie 

wentylacyjne) 
0,98 2,03 20-22 90 lewe 1 

3. Pomieszczenie nr 102 0,98 2,05 44 90 prawe 1 

4. Pomieszczenie nr 104 1,03 2,07 43 100 lewe 1 

5. Pomieszczenie nr 105 1,03 2,07 43 100 lewe 1 

6. Pomieszczenie Nr 106 1,03 2,07 50 100 lewe 1 

7. pomieszczenie Nr 107 0,78 2,06 12 80 prawe 1 

8. pomieszczenie Nr 108 1,06 2,14 42 100 lewe 1 

9. pomieszczenie Nr 109 1,06 2,14 18 100 lewe 1 

Parter 

1. WC męski (podcięcie wentylacyjne) 0,78 2,07 20-22 70 prawe 1 

2. 
WC damski (podcięcie 

wentylacyjne) 
0,97 2,07 18 90 lewe 1 

3. pomieszczenie nr 5 0,98 2,05 15-17 90 prawe 1 

4. 
pomieszczenie nr 6 opaska 

ościeżnicy 
1,03 2,03 ---- 90 prawe 1 

5. pomieszczenie nr 2 0,88 2,05 42 80 prawe 1 

6. pomieszczenie nr 1 0,85 2,04-2,08 43 80 lewe 1 

    
    

Wymagania materiałowe Zamawiającego: 

    
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie 

wykończone producent POL-SKONE INTERSOLID II, wersja 01, fornirowane, kolor 
skrzydła gr. B (Nr 404 ciemny orzech), trzy zawiasy, zamek jednopunktowy , rozstaw 
72 wpuszczany na wkładkę patentową co najmniej trzy klucze patentowe (do 
pomieszczeń WC blokada WC, podcięcie wentylacyjne ), szyld i klamka Gale rozstaw 
72. 
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- ościeżnica regulowana zakres regulacji dostosowany do szerokości skrzydła i 
grubości muru, kolor ościeżnicy regulowanej i panelu wypełniającego gr. B (Nr 404 
ciemny orzech). W pomieszczeniu nr 6 na parterze zastosować opaski ościeżnicy. 
Kolor opaski jak skrzydła i ościeżnicy  gr. B (Nr 404 ciemny orzech) 

- ościeżnica regulowana zakres regulacji dostosowany do szerokości skrzydła i 
grubości muru, kolor ościeżnicy regulowanej i panelu wypełniającego gr. B (Nr 404 
ciemny orzech). W pomieszczeniu nr 6 na parterze zastosować opaski ościeżnicy. 
Kolor opaski jak skrzydła i ościeżnicy  gr. B (Nr 404 ciemny orzech) 

- przed złożeniem oferty Oferent ma obowiązek dokonania niezbędnych pomiarów. 

 

 

 

 

* – szczegółowy wykaz materiałów i ich specyfikację, wymiary oraz sposób 

wykonania określa „Przedmiar robót”; 

 

** – niepotrzebne skreślić. 

 

 


