
Opis przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowego nadzoru, 
konserwacji, bieżących regulacji, napraw bieżących i usuwania awarii instalacji c.o., wod.-kan. 
oraz węzłów cieplnych i wentylacji w budynkach Urzędu Miasta Płocka:

1. Plac Stary Rynek 1 ( kompleks budynków A,B,C,E )
budynek A - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod-kan., c.w.u i wentylacja mechaniczna  
                   auli i sali sejmowej - budynek podpiwniczony, 3-kondygnacyjny o pow. użytkowej
                   5962,60m2

budynek B - rozdzielnia c.o., instalacja c.o., instalacja wod-kan., c.w.u - budynek 
                  podpiwniczony, 3- kondygnacyjny o pow użytkowej  1375,05m2

budynek C - węzeł c.o.. instalacja c.o., instalacja wod-kan., c.w.u - budynek podpiwniczony,    
                  4 -kondygnacyjny  o pow. użytkowej 2401,47m2 

budynek E - węzeł c.o.. instalacja c.o., instalacja wod-kan. - budynek podpiwniczony, 3-
                  kondygnacyjny, o pow. użytkowej 1950,00m2

2. budynek al. Piłsudskiego 6  - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod-kan. - budynek 
                     niepodpiwniczony, 3-kondygnacyjny o pow. użytkowej   1569,60m2

3. budynek ul. Kolegialna 9 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod-kan.- budynek 
                 częściowo podpiwniczony, 2-kondygnacyjny, o pow. użytkowej 704,00m2                          

4. budynek ul. Misjonarska 22 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod-kan., c.w.u i 
                 wentylacja mechaniczna sali konferencyjnej - budynek częściowo podpiwniczony, 
                 parterowy o pow. użytkowej 994,94m2

5. budynek ul. Zduńska 7 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wod-kan., c.w.u - budynek 

                    podpiwniczony 3-kondygnacyjny o pow. użytkowej 582,30m2 

6. lokal użytkowy ul. Tumska 9 - instalacja wod-kan ( powierzchnia użytkowa 88,38m2 )

I. Zakres usług konserwacyjnych węzła cieplnego zawierającego układy centralnego 

ogrzewania, ciepłej wody oraz ciepła technologicznego.

Utrzymanie urządzeń i instalacji węzła cieplnego z automatyką we właściwym stanie 
technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:

1. Wykonywanie czynności eksploatacyjnych w węzłach cieplnych w zakresie:
1) przeprowadzanie dwa razy w miesiącu przeglądów węzłów cieplnych
2) raz w tygodniu - okresowa kontrola stanu pompy obiegowej, położenia zaworów, ciśnienia 
                         roboczego, temperatury zasilania i powrotu;
3) raz w miesiącu - czyszczenie filtra siatkowego, sprawdzenie działania przepustnic i zaworów 
                         odcinających , kontrola stanu izolacji;
4) raz na 6 miesięcy - czyszczenie automatycznych odpowietrzników;
5)przegląd działania węzłów po włączeniu  i wyłączeniu przez firmę SIEMENS instalacji c.o. w
budynku A,C i E (rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego);
6) włączanie i wyłączanie instalacji c.o. w budynkach ( rozpoczęcie i zakończenie sezonu 
grzewczego),
7) przegląd techniczny węzłów po zakończeniu sezonu grzewczego oraz przygotowanie do 
ponownego uruchomienia,



2. Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków.
1) usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach (w tym w pompach) i 
osprzęcie z ewentualną wymianą pojedyńczych urządzeń i elementów armatury.
2) interwencyjne działanie pogotowia technicznego w razie awarii instalacji węzła - czas reakcji
serwisowej nie dłuższy niż 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego.
3) likwidacja niedogrzewań na skutek niedrożności
    - doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociagów
    - chemiczne płukanie urządzeń, instalacja węzła - w uzasadnionych przypadkach.
4) Usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie 
wody sieciowej i instalacyjnej - regulacja hydrauliczna węzła cieplnego,
5) Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.
3. Czynności konserwacyjne.
1.Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów 
instalacji w węźle cieplnym, pomieszczeniu technicznym  z centralami wentylacyjnymi, 
zawierającymi nagrzewnice. Uzupełnienie stanu czynnika grzewczego.
2. Sprawdzanie stanu izolacji termicznej
3. Sprawdzenie ciśnienia w naczyniach przeponowych.
4. Sprawdzanie działania pomp,wymienników, armatury regulacyjnej ( w tym zaworów 
trójdrogowych przy centralach wentylacyjnych).
5. Czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy.
6. Okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i obiegu wody.
7. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw.
8. Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno-Ruchową).
9. Czyszczenie wymienników ciepła.
10. Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego.
11. Typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany.
4. Czynności konserwacyjne uzupełniające
1. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania 
robót konserwacyjnych.
2. Uzupełnienie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania 
robót konserwacyjnych.
3. Wymiana termometrów i manometrów.
4. Sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień w układzie   
pompowym ciepła technologicznego
5. Płukanie wodą instalacji węzła.
6. Uzupełnianie wody w instalacji węzła(odpowietrzanie) i uruchamianie węzła.

II. Zakres usług konserwacyjnych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła 
technologicznego
Utrzymanie urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego
we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną 
eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:
1.przeprowadzanie dwa razy w miesiącu przeglądów instalacji c.o,
2. Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, grzejnikach, urządzeniach i osprzęcie z 
ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych,
innych elementów- kształtek instalacji.
3. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji c.o. (piony, poziomy, gałązki), 
grzejników, urządzeń z ewentualną wymianą rur, piony, poziomy, gałązki
4. Uzupełnienie wody w instalacji i jej uruchomienie
5. Zabezpieczenie pogotowia technicznego w razie awariii nstalacji wewnętrznej węzła - czas 
reakcji serwisowej nie dłuższy niż 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego.



6. Likwidacja niedogrzewań
a) Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych na skutek niedrożności gałazek 
grzejnikowych, łącznie w ich wymianą.
b) Usuwanie niedogrzewań powstałych na skutek niedrożności zaworu lub jego wadliwego 
działania.
c) Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek miejscowej 
niedrożności instalacji (poziomy i piony).
d) Likwidacja zapowietrzeń instalacji ( ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników 
miejscowych).
e) Usuwanie niedogrzewań budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego.
f) Korekta regulacji instalacji c.o.
g) Uzupełnienie wody w instalacji c.o. (odpowietrzanie). Odpowietrzanie grzejników.
h) Udrożnianie instalacji (poziomy i piony)
i) Płukanie pojedyńczych grzejników wodą.
j) Naprawa pojedyńczych grzejników z wymianą pojedyńczych elementów, wymiana całych 
zestawów uszkodzonych grzejników.
k) Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących 
instalację .
l) Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót
konserwacyjnych.
ł) Uzupełnienie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych powłoki 
antykorozyjnej rurociagów i urządzeń.

III. Zakres usług konserwacyjnych instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.
1. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji.
1) przeprowadzanie dwa razy w miesiącu przeglądów ciepłej i zimnej wody użytkowej
2) Awaryjna naprawa zaworów na poziomach i pionach.
3) Wymiana termometrów
4) Zabezpieczenie awarii spowodowanych korozją przez zakładanie obejm zaciskowych na 
rurociagach.
5) Wymiana rurociągów związana z korozją instalacji ciepłej wody.
6) Wymiana zaworów na poziomach i pionach.

2. Likwidacja przecieków 
1. usuwanie przecieków na zaworach ( na poziomach i pionach)
2. Usuwanie przecieków na pompach cyrkulacyjnych
3. Wyłączanie ciepłej/zimnej wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach 
awaryjnych.
4. Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach.

IV. Zakres usług konserwacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnej 
1. Utrzymanie  szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej- uszczelnienie armatury 
na sieci wodno-kanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony) i udrażnianie instalacji.
2. Wymiana odcinków rur, armatury wodociągowej, białego osprzętu
3. Konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
4. Przeprowadzanie dwa razy w miesiącu przeglądów kanalizacji sanitarnej.

V. Zakres usług konserwacyjnych instalacji wentylacyjnej 
1. przegląd i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych



Termin realizacji zamówienia - 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

W ofercie wynagrodzenie należy podać w rozbiciu na poszczególne budynki.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca ponosić będzie koszty konserwacji, napraw (bieżących i awaryjnych) oraz 

koszty dojazdu,

2. Wykonawca 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 Wykonawcę.

Zwrot kosztów za materiały będzie następował na podstawie przedstawionej faktury, usługa 

wymiany nie będzie dodatkowo płatna.

3. Naprawy wykraczające poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane w oparciu o 

oddzielne zlecenia, wyceniane i fakturowane dodatkowo.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów zakupu części i materiałów z 

zastrzeżeniem pkt.2.

5. Wykonawca 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. Wykonawca zobowiązuje się do stanu gotowości w tym zakresie w 

systemie 24/7.

6. Wykonawca będzie prowadził księgę konserwacji i napraw, w której będzie potwierdzał 

wykonane czynności (z podaniem daty, godziny oraz podpisem).


