
                Załącznik nr 2 
(Załącznik Nr 1 do umowy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia/podkategoria zakupowa: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac Wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w 

budynkach będących własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN zlokalizowanych na działce 

133/5 ul. Kościerska 7 obręb 0010 Gdańsk: 

a) przebudowy instalacji gazu przy budynkach lub w budynkach będących własnością 

Instytutu Budownictwa Wodnego PAN wg 4 projektów budowlanych 

b) adaptację i/lub remont pomieszczeń technicznych na kotłownie wraz z dostawą pieców, 

sterowania itp. elementów z uwzględnieniem usunięcia we wskazane miejsce starych 

kotłów wraz z zużytym osprzętem 

c) podłączenie wszystkich niezbędnych mediów, uruchomienie testowe 4 kotłowni oraz 

pozostawienie w gotowości działania przed kolejnym sezonem grzewczym 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne lub jakościowe, jakie 
przedmiot zamówienia musi spełniać.  

 - zgodnie z  następującymi projektami i SIWZ  

- Zał. Nr 1 – projekt budowlany rozbudowy instalacji gazu do budynku nr 1 /budynek kanału 

falowego/ będącego własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN dz. Nr 133/5 obr. 0010 

Gdańsk 

- Zał. nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 

rozbudowy instalacji gazu do budynku nr1 

- Zał. nr 3 – przedmiar – zestawienie ilościowe części i materiałów niezbędnych do wykonania 

rozbudowy instalacji gazu do budynku nr1 

- Zał. nr 4 – projekt budowlany rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w budynku nr2 

/budynek biurowo- laboratoryjny/ będącym własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN 

dz. Nr 133/5 obr. 0010 Gdańsk 

- Zał. nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 

rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w budynku nr2 

- Zał. nr 6 - przedmiar – zestawienie ilościowe części i materiałów niezbędnych do wykonania 

rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w budynku nr2 

- Zał. nr 7 – projekt budowlany  rozbudowy instalacji gazu do budynku nr 3 /budynek 

gospodarczy/ będącego własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN dz. Nr 133/5 obr. 

0010 Gdańsk 

- Zał. nr 8 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 

rozbudowy instalacji gazu do budynku nr 3 

- Zał. nr 9 – przedmiar – zestawienie ilościowe części i materiałów niezbędnych do wykonania 

rozbudowy instalacji gazu do budynku nr 3 

- Zał. nr 10 – projekt budowlany przebudowy instalacji gazu w budynku nr 4 /budynek 

kotłowni/ będącym własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN dz. Nr 133/5 obr. 0010 

Gdańsk 

- Zał. nr 11 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 

przebudowy instalacji gazu w budynku nr 4 

- Zał. nr 12 – przedmiar – zestawienie ilościowe części i materiałów niezbędnych do wykonania 

przebudowy instalacji gazu w budynku nr 4 

 



 Oraz  dokonywanie przeglądów  wykonanych prac i zamontowanych urządzeń w trakcie trwania 
rękojmi  

 

Uwaga! Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty potwierdzona protokołem! 


