………………………, dnia ………………….

LISTA KONTROLNA DLA WYKONAWCY INSTALACJI GAZOWEJ
ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego
itp. Ekologii w Żywcu”
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

1. GRANTOBIORCA: ……………………….…………………………………………………………………..
………………………….……………………………………………………………….
(imię, nazwisko i adres)

2. WYKONAWCA: ……………..………………………………………………………………………………..
.......…………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres i NIP firmy)

3. UMOWA z dnia ……………………………r. na wykonanie inwestycji w budynku przy ul.
………………………….…….. w ……………….……………. w ramach projektu „Ograniczenie niskiej
emisji na terenie działalności Związku Międzygminnym itp. ekologii w Żywcu”

4. LOKALIZACJA INSTALACJI
Ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość: …………………………………………………………………………

5. DANE TECHNICZNE INSTALACJI
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Data uruchomienia :
Miejsce montażu instalacji:
Typ instalacji (przyłącze gazowe,
instalacja zbiornikowa):
Rodzaj paliwa gazowego:
Roczne zapotrzebowanie na gaz [m3]:
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ORUROWANIE INSTALACJI (NA ZEWNĄTRZ) – PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Producent:
Typ:
Materiał wykonania:
Średnice rur:
Długość instalacji
Głębokość ułożenia przewodów:
Maksymalne ciśnienie robocze:
Oznakowanie instalacji:
Sposób realizacji przejść rurociągów
przez przegród budowlane:
ORUROWANIE INSTALACJI (WEWĄTRZ BUDYNKU) – PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Producent:
Typ:
Materiał wykonania:
Średnice rur:
Długość instalacji
Maksymalne ciśnienie robocze:
Sposób montażu:
Oznakowanie instalacji:
Sposób realizacji przejść rurociągów
przez przegród budowlane:
SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA GAZOWA – PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Producent:
Typ:
ZBIORNIKI NA GAZ – PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Producent:
Typ:
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Ilość:
Pojemność:
Materiał:
Sposób montażu:
Ciśnienie robocze:
INSTALACJA UZMIEMIAJĄCA – PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Typ uziemienia (szpilkowy, otokowy,
fundamentowy):
Złącze kontrolne (tak; nie):
Rodzaj i materiał, uziomu, przekroje,
średnice elementów instalacji:
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LISTA KONTROLNA:
Proszę wypełnić TAK, NIE, NIE DOTYCZY
Czy zastosowane urządzenia i materiały są zgodne z ofertą przedstawioną
Grantobiorcy i projektem instalacji oraz zgodne z listą urządzeń zaproponowaną w
ramach projektu?
Czy dostarczone urządzenia są wolne od widocznych wad konstrukcyjnych,
uszkodzeń?
Czy elementy wymagające uziemienia zostały połączone z uziomem?
Czy został opracowany projekt budowlany instalacji gazowej?
Czy uzyskano pozwolenie na budowę instalacji gazowej?
Czy dokonano zgłoszenia robót polegających na wykonaniu przyłącza gazowego?
Czy zakończenie robót polegających na budowie instalacji gazowej zostało
zgłoszone właściwemu oddziałowi PINB?
Czy zostało spisanie oświadczenie kierownika budowy o zgodności instalacji z
projektem oraz przepisami prawa?
Czy instalacja zbiornikowa została odebrana przez Urząd Dozoru Technicznego?
Czy zamontowano i sprawdzono działanie zawory instalacji gazowej?
Czy przeprowadzić próbę połączeń na instalacji?
Czy sprawdzono szczelność wszystkich połączeń?
Czy sprawdzono działanie zaworu bezpieczeństwa?
Czy elementy zostały zamontowane zgodnie ze wskazaniami i wytycznymi
producenta?
Czy zastosowane urządzenia i elementy instalacji zostały zabezpieczone przed
drganiami, przesunięciami i tarciem o inne elementy?
Czy łączenie elementów wykonanych z różnych metali wykonano zgodnie z
zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający korozji?
Czy wszystkie obwody, urządzenia, zostały odpowiednio oznakowane
informacyjnie i ostrzegawczo?
Czy dostarczono Grantobiorcy schemat wykonanej instalacji?
Czy wykonano próbę ciśnieniową i odpowietrzanie instalacji?
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Czy wykonano sprawdzenie i odbiór kominiarski?
Czy teren został uporządkowany po zakończeniu robót ziemnych?
Czy pomieszczenia zostały uporządkowane po zakończeniu robót instalacyjnych?
DOKUMENTACJA DOSTARCZONA GRANTOBIORCY:
Dokumentacja powykonawcza zawierająca opis, kosztorys powykonawczy,
schemat połączeń.
Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń,
deklaracje zgodności – zbiorniki na gaz, orurowania itp.
Instrukcja obsługi instalacji.
Protokoły z pomiarów i rozruchu instalacji.
Protokół kominiarski.
Protokół UDT.
Projekt budowlany i techniczny instalacji gazowej.
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