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Zał. Nr 3. -WYKAZ MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WYKONANIA 
PRAC KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH 

1. Żarówki i diody  sygnalizacyjne; 
2. żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych  dostępnych tylko dla 

obsługi; 
3. oleje i smary, peszle do przewodów elektrycznych i inne; 
4. śruby, nakrętki, wkręty, nity itp.; 
5. uszczelki do kanałów wentylacyjnych; 
6. silikony; 
7. sznur lub teflon  do dławnic zaworów; 
8. gazy techniczne; 
9. nakrętki i akcesoria  chłodnicze; akcesoria do lutowania; 
10. farby, rozpuszczalniki;  
11. filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
12. filtry klimakonwektorów; 
13. filtry do szaf klimatyzacji precyzyjnej; 
14. filtry rozdzielnic oraz lamelowe i kasetonowe; 
15. paski klinowe; 
16. glikol; 
17. łożyska do silników central wentylacyjnych i wentylatorów; 
18. izolacje do rur i innych elementów chłodniczych, klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych -taśmy, 

otuliny, maty, taśmy aluminiowe  itp.; 
19. czynniki  chłodnicze;  
20. profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania klimatyzacji oraz układów chłodniczych (wraz z 

kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania); 
21. szybki do przycisków ROP; 
22. wkłady do zmiękczania wody; 
23. olej napędowy do agregatu prądotwórczego (wymiana eksploatacyjna, raz na rok ok. 700 litrów); 
24. olej silnikowy, płyn chłodniczy i filtry do agregatu prądotwórczego; 
25. cylindry do nawilżaczy parowych;  
26. źródła światła w całym budynku i oświetlenia zewnętrznego; 
27. chemia do uzdatniania wody fontanny (stabilizowany podchloryn sodowy, pH minus płynny 

korektor; alba super); 
28. obejmy naprawcze do pękniętych /uszkodzonych rurociągów; 
29. kluczyki do przycisków awaryjnych; 
30. zamki i elementy zapasowe; 
31. elektrody anodowe podgrzewaczy pojemnościowych; 
32. uszczelki do lamp; 
33. baterie AA LR6 do sedesów; 
34. zamki hydrantowe; 
35. oznakowanie w budynku – odtwarzanie zużytych naklejek i taśm ostrzegawczych na ciągach 

komunikacyjnych – parametry taśm zgodnie z istniejącymi; 
36. taśmy techniczne specjalistyczne o różnych parametrach, piankowe kauczukowe, zbrojne, 

dwustronne, wygrodzeniowe aluminiowe izolacyjne pęczniejące; 
37. silikony, uszczelki w płynie, kleje polimerowe, zwykłe elastyczne; 
38. systemy mocowań wkręty, utwardzone gwoździe, tapicerskie itd, mole do kartongipsów, kołki, 

kotwy, nity itd.  

 

 


