
Załącznik Nr ........     

Plan Wykonanie

1. 3. 4. 5.

I. 153 700 110 964

1 Kotłownia XX- lecia 110 800 75 790

PRZEGLĄDY 

a. przeglądy techniczne kotłów i pozostałych urządzeń, tj. czyszczenie kotłów, palników, regulacja, analiza spalin 10 300 1 500 wyk. częściowo

szczegółowa kontrola podzespołów palników gazowo-olejowych, oraz innych urządzeń towarzyszących

stanowiących osprzęt kotłów.

b. pozostałe okresowe przeglądy instalacji technologicznych (w tym: stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, 14 500 10 000

stacja uzdatniania wody, zespoły pomp obiegowych, mieszających i uzupełniających z falownikami)

pomiary i przeglądy kontrolne kominiarskie, elektryczne, szczelność instalacji gazowej, sprawność urządzeń 

regulujących, zabezpieczających i moniturujących pracę kotłowni.

REMONTY (wymiany i naprawy awaryjne urządzeń w tym wymiany legalizacyjne ciepłomierzy)

a. wymiany i naprawy awaryjne urządzeń technologicznych kotłowni 22 000 23 837 wykonano

b. remont studni z zaworami odcinającymi na sieci 15 000 3 813 wykonano

c. montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 14 000 0 przeniesione na 2022 rok

d. wymiana reduktora gazowego RMG 330 w stacji redukcyjno-pomiarowej 35 000 0 przeniesione na 2022 rok

e. awaryjna wymiana automatyki sterującej kotłownią 36 640 wykonano

  

REALIZACJA PLANU REMONTÓW 

w CIEPŁOWNICTWIE Osiedla "Centrum"

na rok 2021

stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

wartość w złotych

Remonty oraz przeglądy kotłowni 

2.

UWAGIRZECZOWY  ZAKRES   ROBÓT



Załącznik Nr ........     

Plan Wykonanie

1. 3. 4. 5.

wartość w złotych

2.

UWAGIRZECZOWY  ZAKRES   ROBÓT

2 32 000 26 822

PRZEGLĄDY

a. przeglądy techniczne kotłów i pozostałych urządzeń w zakresie jak w pkt 1a 4 000 900 wyk. częściowo

b. pozostałe przeglądy bieżące i okresowe instalacji technologicznych w zakresie jak w pkt. 1 b 8 000 7 103

REMONTY (wymiany i naprawy awaryjne urządzeń w tym wymiany legalizacyjne ciepłomierzy)

a.  wymiany i naprawy awaryjne urządzeń technologicznych kotłowni 5 000

b. montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 15 000 18 819 wykonano

3 Kotłownia 450-lecia 10 900 8 352

PRZEGLĄDY

a. przeglądy techniczne kotłów i pozostałych urządzeń w zakresie jak w pkt. 1a ,  w tym: 2 500 900 wyk. częściowo

b. pozostałe przeglądy bieżące i okresowe instalacji technologicznych w zakresie jak w pkt. 1 b 2 400 1 000

REMONTY (wymiany i naprawy awaryjne urządzeń w tym wymiany legalizacyjne ciepłomierzy)

a.  wymiany i naprawy awaryjne urządzeń technologicznych kotłowni 2 000

b. montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 4 000 6 452 wykonano

II. 25 000 29 167

1 25 000 29 167 wykonano

178 700 140 131 78,42%

Kotłownia Lutniana II

ŁĄCZNIE:

Remonty i przeglądy węzłów i instalacji  c.o. i c.c.w.

Wymiany i naprawy awaryjne urządzeń technologicznych. Legalizacja ciepłomierzy budynkowych. Wymiana zaworów 

cyrkulacyjnych c.c.w.


