
Załącznik nr 1 do umowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych  węzła cieplnego w obiekcie ul Marszałkowska 24/26 WUM 
do obowiązujących przepisów dozoru technicznego. 
 
Stan istniejący. 
Węzeł cieplny znajdujący się w obiekcie Marszałkowska 24/26 obsługuje budynki Marszałkowska 
24/26, Litewska 14 i 16 oraz budynek Administracyjny. 
Zasilany jest on z miejskiej sieci ciepłowniczej i po stronie instalacyjnej służy do przygotowania c.w.u., 
c.o. oraz c.t. 
Zleceniodawca nie posiada dokumentacji węzła. 
Zakres prac. 
Wykonanie wizji lokalnej, zinwentaryzowanie oraz zweryfikowanie urządzeń  mających bezpośredni 
związek ze zleconą pracą.  
Dostosowanie urządzeń ciśnieniowych węzła cieplnego w obiekcie ul Marszałkowska 24/26 WUM do 
obowiązujących przepisów dozoru technicznego, przy założeniu, że węzeł nie będzie obsługiwał 
instalacji c.t, z której obsługi Zamawiający rezygnuje.  
W związku z rezygnacją z instalacji c.t należy ją odciąć w sposób trwały od zasilania węzła ( zawór z 
korkiem i widoczna przerwa ok 30cm w instalacji). 
Prace mają polegać na: 

1) dostosowaniu (wymianie) elementów instalacji węzła w celu uzyskania pozytywnej decyzji 

Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji, 

2) odtworzenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, których nie posiada Zamawiający, 

3) wykonaniu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej 

dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych w UDT, 

4) przygotowanie i złożenie wniosków do UDT dla urządzeń ciśnieniowych , dla których jest to 

wymagane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, przy założeniu że węzeł będzie obsługiwał 

instalacje c.o. i nie będzie obsługiwał instalacji c.t. z której Zamawiający rezygnuje. 

5) doprowadzenie do uzyskania przez WUM pozytywnych decyzji dopuszczających do 

eksploatacji urządzenia ciśnieniowe przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, 

6) przygotowanie w wersji cyfrowej i papierowej instrukcji eksploatacji dla poszczególnych 

urządzeń ciśnieniowych. 

 

Prace należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) 

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 

urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269). 

3) Prawa budowlanego, 

4) Prawa energetycznego 

oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, w szczególności w zakresie 

eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń. 

Prace należy wykonać w terminie 60 dni od daty otrzymania zlecenia. 


