
Przedmiotem zamówienia jest:
-  wykonywanie  czynności  w  zakresie  całodobowego  nadzoru,  konserwacji,  bieżących 
regulacji, napraw bieżących i usuwania awarii wszystkich urządzeń instalacji c.o., wod. – 
kan.  oraz  węzłów  cieplnych,  poprzez  m.in. utrzymanie  urządzeń  i  instalacji  wodno  - 
kanalizacyjnych,  instalacji  centralnego  ogrzewania,  węzłów  cieplnych,  wentylacji  
mechanicznej  we  właściwym  stanie  technicznym,  zapewniającym  ich  maksymalnie 
sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i  
zaleceniami DTR, a w szczególności:
a) przeprowadzanie dwa razy w miesiącu przeglądów urządzeń, instalacji c.o., wod.-         
    kan., wentylacji mechanicznej oraz węzłów cieplnych i ich konserwacji,
b) usuwanie awarii urządzeń, instalacji wod.-kan., instalacji c.o., 
c) dokonywanie bieżących regulacji i napraw polegających m.in. na: udrożnianiu   
    zapowietrzonych grzejników, instalacji, uszczelnianiu armatury z wymianą uszczelek,   
    wymianie filtrów, likwidowaniu przecieków, sączeń, itp.,
d) udrażnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w trybie awaryjnym,
e) wymiana armatury wodociągowej, c.o., białego osprzętu, itp.,
f) podejmowanie czynności mających na celu zachowanie czystości instalacji od     
   zanieczyszczeń biologicznych (1 budynek),
g) przegląd i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych,
h) obsługa węzłów cieplnych (sprawdzanie parametrów, ustawienie automatyki, 
    uzupełnienie zładu, itp.),
i) włączanie i wyłączanie instalacji c.o. w budynkach (rozpoczęcie i zakończenie sezonu  
   grzewczego),
j) przegląd techniczny węzłów po zakończeniu sezonu grzewczego oraz przygotowanie    
   do ponownego uruchomienia w niżej wymienionych lokalizacjach:
          1. pl. Stary Rynek 1  (kompleks budynków A, B,C, E):

- bud. A  – węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod.- kan., c.w.u, wentylacja    
                  mechaniczna,
- bud. B – rozdzielnia c.o., instalacja c.o., instalacja wod.-kan., c.w.u, wentylacja    
                 mechaniczna,
- bud. C  – węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod. - kan., c.w.u,
- bud. E  – węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod. - kan., 
2. pl. Stary Rynek 8 – Dom Darmstadt  - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod.- 
    kan., c.w.u.,
3. al. marsz.J. Piłsudskiego 6 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod.-kan.,
4. ul. Kolegialna 9 – węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod. - kan., 
5. ul. Misjonarska 22 – węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod. - kan., c.w.u,  
    wentylacja mechaniczna, 
6. ul. Zduńska 7 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod. - kan, c.w.u, 
7. ul. Tumska 9 –  instalacja wod.-kan.(lokal użytkowy – 88,38 m²),

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2016r. – 31.12.2017r.

Wynagrodzenie należy wskazać w rozbiciu na poszczególne lokalizacje.

Informacje dodatkowe:
1. Zleceniobiorca ponosić będzie koszty konserwacji, napraw (bieżących i awaryjnych)
    oraz koszty dojazdu.
2. Zleceniobiorca do wykonania konserwacji, przeglądów, napraw bieżących i awaryjnych 
    używać będzie własnych narzędzi i drobnych materiałów, jak śruby, nakrętki, smary, 
    uszczelki, gazy techniczne i innych.
    Niezbędne materiały dodatkowe i osprzęt będą zakupowane przez Zleceniobiorcę. 



    Zwrot kosztów za materiały będzie następował na podstawie przedstawionej faktury,  
    usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna.
3. Naprawy wykraczające poza zakres napraw konserwacyjnych będą wykonywane w
   oparciu o oddzielne zlecenia, wyceniane i fakturowane dodatkowo.
4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie obejmuje kosztów zakupu części i materiałów z
    zastrzeżeniem pkt 2.  
5.Zleceniobiorca zapewni gotowość podjęcia działań w zakresie likwidacji awarii i napraw  
   niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, jednak nie później niż w ciągu 2 godzin od 
   telefonicznego zgłoszenia.
6.Zleceniobiorca będzie prowadził księgę konserwacji i napraw, w której  
   będzie potwierdzał wykonane czynności (z podaniem daty, godziny oraz podpisem).

Wymagania:
Zleceniobiorca  prowadzi  zarejestrowaną  działalność  w  zakresie  prac  objętych 
przedmiotem  zamówienia  oraz  posiada  doświadczenie,  niezbędną  wiedzę  oraz 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (stosownie do art. 
14 pkt 1 ppkt 4 b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. z 2013r. poz. 1409 
ze zm.).
Zleceniobiorca  zapewni  odpowiedni  potencjał  techniczny  i  gotowość  do  wykonywania 
usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia  przez  24  godziny  na  dobę  (w  zakresie 
przystąpienia  do  zabezpieczenia  awarii),  we  wszystkie  dni  przez  cały  okres  trwania 
umowy.
Zleceniobiorca  zapewni  odpowiedni  potencjał  w  zakresie  kwalifikacji,  uprawnień  oraz 
odpowiednią ilość personelu dla świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia.


