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1 Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna.

Zadanie I
Wysoki parametr - od kotłowni biomasowej zlokalizowanej na terenie ZPU „Prawda” i
połączenie jej z rurociągami istniejącej sieci cieplnej preizolowanej o średnicy 2x
DN250/400 - średnica 2xdn250/400, długość ok. L=1153,0 mb

Wysoki parametr - od kotłowni TABEX w kierunku ul. Wojska Polskiego (do trójnika T5
w kierunku ul. Składowej) - średnice 2x DN 250/400 i 2x DN 200/315 długość ok.
L=1136 mb ; średnica 2x dn100/200 długość ok. L=3 mb                                                                                       

Wysoki parametr - przebudowa przyłącza cieplnego do budynku Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych - średnice  2x DN125/225 długość ok. L=8,50 mb

wysoki parametr - przebudowa przyłącza cieplnego do budynku Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego Dzieci Głuchych  - średnice  2x DN 65/140  długość ok. L=1,50 m

niski parametr - sieć cieplna do zasilenia budynków przy ul. Gołdapskiej, zasilanych
dotychczas z kotłowni węglowej firmy Tabex - średnice 2x DN 150/250 i długości ok.
L=118 mb ; sieć cieplna do do zasilenia wymienników ciepłej wody użytkowej u
odbiorców w budynkach przy ul. Gołdapskiej, zasilanych dotychczas z kotłowni
węglowej firmy Tabex - średnice 2x dn80/160 i długości ok. L=118 mb.

Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia Przedszkola przy ul. Zielonej 1, budynków
mieszkalnych i budynku Urzędu Miasta zasilanych obecnie z kotłowni węglowej przy ul.
Plac Wolności 6 należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Olecko, oraz węzła grupowego
do zasilenia budynków podłączonych obecnie do kotłowni przy ul. Kolejowej 31 -
średnice 2x DN200/315 i 2x DN80/160  długość ok. L=1085 mb 

Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego grupowego w
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 32 - średnice 2x DN 100/200
długość ok. L=207 mb 

Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku
Przedszkola przy ul. Zielonej 1   - średnice 2x DN 50/125    długość ok. L=11mb 

Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego, grupowego przy ul.
Plac Wolności 6 pracującego na potrzeby grzewcze budynków mieszkalnych - średnice
2x DN 65/140, długość ok. L=61mb 

Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku U.M -
średnice 2x DN 40/110 , długość ok. L=18 mb 

Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia budynków zasilanych obecnie z kotłowni
przy ul. Składowej - średnice 2x DN 150/250  długość ok. L=199 mb 

Demontaż istniejącej sieci cieplnej preizolowanej L=65,0 mb o średnicy 2x DN 125/225 i
L=56mb o średnicy 2x dn100/200 (wymiana na średnicę 2x dn 150/250).

Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia bbudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Armii Krajowej 30A oraz Środowiskowego Domu Samopomocy - średnice 2x DN
50/125  długość ok. L=81 mb 

Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku ŚDS -
średnice 2x DN 50/125    długość ok. L=44 mb 

Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 30A - średnice 2x DN 32/110
długość ok. L=85 mb 

wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sokolej  - średnice 2x dn32/110  długość ok. L=10 
mb 

Demontaż istniejącej sieci cieplnej preizolowanej L=87,0 mb o średnicy 2x DN40/110
(wymiana na średnicę 2x DN65/140).

wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia budynków mieszkalnych zasilanych obecnie
z kotłowni węglowej przy ul. 1 Maja 9 należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Olecko -
średnica 2x DN 100/200 długość ok. L= 284 mb ; średnica 2x DN65/140 długość ok.
L=196 mb ; przełączenia istniejących przyłaczy - średnice 2x dn100/200, 2x dn80/160,
2x dn50/125 długość ok. L= 28 mb.

Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia bzasilenia budynku Hali Widowiskowo-
Sportowej „Lega”  - średnice 2x DN 100/200   długość ok. L=209 mb 
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Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku hali
„Lega”   - średnice 2x DN 80/160  długość ok. L=470 mb 

Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku hotelu
„Olecko” przy ul. Parkowej 11 - średnice 2x DN 65/140   długość ok. L=16 mb 
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