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DODATKOWE  WYMOGI  ZAMAWIAJĄCEGO  DLA  ETAPU  II 
 
W  cenie  umownej  ryczałtowej  należy  ująć  również: 
 
1. Instalacja  c.o.  w  zakresie  zmiany  parametrów  pracy  z  70/55  [ºC]. 
   na  55/45/20  [ºC]. 
 Zasilanie  i  powrót  do  grzejnika  wyprowadzone  ze  ściany. 
 
 Grzejniki  płytowe  c.o. 
 W  pomieszczeniu  0.1   grzejnik  płytowy  22/600/520  zamienia  się  na  grzejnik  
 C 33/900/900  szt.  1  o  mocy  1453  [W]. 
             
 W  pomieszczeniu  0.2  grzejnik  płytowy  11/600/520  zamienia  się  na  grzejnik  
 C 22/600/900  o  mocy  711  [W],  zapuszczony  we  wnękę  90 x 110 x 12  [cm]  
 wykończona   od  góry  parapetem  z  konglomeratu.   
 W  pomieszczeniu  0.2  wprowadza  się  dodatkowo  symetrycznie  grzejnik  płytowy        
 C 22/600/900  o  mocy  711  [W],  zapuszczony  we  wnękę  90 x 110 x 12  [cm]  
 wykończona   od  góry  parapetem  z  konglomeratu. 
 
 W  pomieszczeniu  0.6   grzejnik  płytowy  11/500/520  zamienia  się  na  grzejnik  
 C 11/600/500  szt.  1  o  mocy  258  [W]. 
 
 W  pomieszczeniu  0.8  grzejniki  płytowe  oznaczone  na  rysunki  22/900/1200  
 zamienić  na  grzejniki  22/600/1200 szt.  1  o  mocy  1028  [W]  i  osadzić  w  oknach  
 posiadających  parapet  na  wysokości  80  [cm]. 
          W  pomieszczeniu  0.8  wprowadza  się   dodatkowy  grzejniki  w  narożniku  
 ściany  frontowej  33/900/2000  o  mocy  3228  [W]  szt.  1  oraz  w  miejsce  grzejnika  
 22/900/800  wprowadza  się  zamiennie  grzejnik  33/900/1600 o  mocy  2583  [W]  
 szt.  1 . 
             
 W  pomieszczeniu  0.9  grzejniki  płytowe podokienne  22/900/1200  zamienić   
            na  grzejniki  33/600/1200  o  mocy  1408  [W]  szt.  4. 
 
 Ogrzewanie  podłogowe 

W  pomieszczeniu  0.1, 0.2,  0.3,  0.4  na  całej  powierzchni  oraz   0.9   
na  powierzchni  podstawowego  ciągu  komunikacyjnego  o  powierzchni   
40,56  [m2]  zastosować  ogrzewanie  podłogowe  o  parametrach:   maksymalna 
temperatura podłogi  dla strefy pobytowej 28 [°C],   maksymalny spadek temperatury 
wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K,  temperatura  wody  zasilającej  -  45 [°C]. 

 
 Ogrzewanie  budynku  wydzielone  na  rozdzielaczu  osobno  w  zakresie: 
 a/  ogrzewanie  grzejnikowe: 
 - pomieszczenia  klubu  seniora  (0.8), 
 - pomieszczenia  biblioteki  (0.9)  i  pom.  socjalnego  (0.6), 
 - strefy  wejściowej:  wiatrołap  (0.1)  i  komunikacja  (0.2). 
 b/  ogrzewanie  podłogowe: 
 - pomieszczenie  biblioteki  (0.9)  -  4  strefy  po  100  [m], 
 - wiatrołap  (0.1)  -  1 strefa  po  80  [m]. 
 - komunikacja  (0.2)  -  1 strefa  po  70  [m]. 
 - WC  (0.3)  -  1  strefa  po  30  [m]. 



 - WC  z  możliwością  korzystania  osób  niepełnosprawnych  -  1  strefa  50  
[m]. 
 

  
   Wykonawca  zapewni  kompletną  dokumentację  powykonawczą  wykonanej   
   instalacji  c.o.  i  przekaże  ją  jako  dokument  odbiorowy  Zamawiającemu. 

 
  
2. Zaprojektowanie,  uzgodnienie  z  Zamawiającym,  dostawa,  wykonanie  

okablowania  podtynkowego,  montaż,  uruchomienie,  sprawdzenie  poprawności  
działania    instalacji   alarmowej  antywłamaniowej  (np.  SATELL  lub  innej  
równoważnej)  wszystkich  dostępnych pomieszczeń  budynku,  przesyłającej  
również  informacji  na  wybrane  numery   komórkowe.  

    
 Wykonawca  zapewni  kompletną  dokumentację  powykonawczą  instalacji  
okablowania alarmowej  antywłamaniowej   i  przekaże  ją  jako  dokument  
odbiorowy  Zamawiającemu. 

 
    

3. Zaprojektowanie,  uzgodnienie  z  Zamawiającym,  dostawa,  wykonanie  
okablowania  podtynkowego,    instalacji   monitoringu  wizyjnego (
 pomieszczenia  biblioteki  (0.9),  komunikacji  (0.2)  w  budynku   oraz  kamer  
zewnętrznych  w zakresie  uzyskania  obrazu: 

   -    z  dojścia  od  drogi  asfaltowej  do  wejścia  do  budynku  -  1  [kamera], 
   -    elewacja  frontowa  budynku  -  1  [kamera], 
   -    elewacja  tylna  i  południowa  budynku  -  1  [kamera], 
   -    elewacja  tylna  i  północna  budynku  -  1  [kamera], 

    
Wykonawca  zapewni  kompletną  dokumentację  powykonawczą  instalacji  
okablowania alarmowej  monitoringu  wizyjnego   i  przekaże  ją  jako  dokument  
odbiorowy  Zamawiającemu. 
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