
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -   Mienie Ciepłownicze 

kotłownia  w m. Jaśkowice nr 56 

Nazwa elementu Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość 
charakterystyczna itp. 

 Uwagi 

kocioł na ekogroszek z koszem 
zasypowym 38kW 

panel sterowania, podajnik ślimakowy 
z silnikiem, dmuchawa 

stan dobry 

pompa obiegowa   stan dobry 
 

Stan pomieszczenia: 
ściany- pomalowane , 
posadzka betonowa,  
drzwi drewniane - stan dobry 
okna plastikowe- stan dobry 
instalacja elektryczna- stan dobry  
instalacja wodociągowa- stan dobry 
 

kotłownia  w m. Jakubowice nr 16A 

Nazwa elementu Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość 
charakterystyczna itp. 

 Uwagi 

kocioł na ekogroszek  z koszem 
zasypowym  25kW pompa obiegowa  

panel sterowania, podajnik ślimakowy         
 z silnikiem, dmuchawa 

stan dobry 

pompa obiegowa  stan dobry 
             
            Stan pomieszczeń: 
ściany- pomalowane ,  
posadzka, płytki i  betonowa,  
drzwi metalowe - stan dobry 
okna plastikowe- stan dobry 
instalacja elektryczna- stan dobry kompletny 
instalacja wodociągowa- stan dobry 
umywalka z baterią- stan dobry 
 
 kotłownia w m. Miechowa nr 25f 

Nazwa elementu Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość 
charakterystyczna itp. 

 Uwagi 

kocioł  na ekogroszek 
z koszem zasypowym 50kW 

panel sterowania, podajnik ślimakowy  
z silnikiem, dmuchawa 

stan dobry 

pompa obiegowa  stan dobry 
pompa obiegowa  stan dobry 
wymiennik ciepła JAD  stan dobry  
naczynie przeponowe Imera  stan dobry 
przyłącz ciepłowniczy rura preizolowana 30 mb  stan dobry  
 

Stan pomieszczeń: 
ściany- pomalowane ,  
posadzka betonowa,  



drzwi metalowe - nowe 
okna plastikowe- nowe 
w składzie opału okna drewniane- stan dobry 
instalacja elektryczna- nowa   
instalacja wodociągowa- nowa   
umywalka z baterią - nowa  
 
 kotłownia w m. Polanowice nr  81 

Nazwa elementu Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość 
charakterystyczna itp. 

 Uwagi 

kocioł na ekogroszek z koszem 
zasypowym 100kW 

panel sterowania, podajnik ślimakowy  
z silnikiem, dmuchawa 

stan dobry 

kocioł na ekogroszek 
z koszem zasypowym 50kW  

panel sterowania, podajnik ślimakowy  
z silnikiem, dmuchawa 

stan dobry 

wymiennik ciepła  stan dobry 
zbiorniki c.w.u. poj. 1000 l szt.-2 stan dobry 
pompa obiegowa  stan dobry 
naczynie przeponowe szt. 2 stan dobry 
  

Stan pomieszczeń: 
ściany- pomalowane ,  
posadzka betonowa,  
drzwi metalowe - stan dobry 
okna drewniane-  stan dobry 
instalacja elektryczna- stan dobry   
instalacja wodociągowa-  stan dobry 
umywalka z baterią- stan dobry 
 
 kotłownia w m. Roszkowice nr 35 

Nazwa elementu Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość 
charakterystyczna itp. 

 Uwagi 

kocioł na ekogroszek  
z koszem zasypowym 20kW 

panel sterowania, podajnik ślimakowy z 
silnikiem, dmuchawa 

nowe 

pompa obiegowa  nowa 
  

Stan pomieszczeń: 
ściany- pomalowane ,  
posadzka betonowa,  
drzwi drewniane - stan dobry 
okna drewniane-  stan dobry 
instalacja elektryczna- stan dobry  
 


