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Załącznik  nr 2 

Charakterystyka i opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie jednego przeglądu w roku szczelności instalacji gazowych (m-c grudzień) 

znajdujących się na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wg poniższego 

wykazu). 

I. Zakres obowiązków dokonującego przegląd instalacji gazowych 

1. Prace przeglądu  muszą być przeprowadzane w sposób niezakłócający pracy użytkownika i z 

nim uzgodnione. 

2. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach , awariach i 

nieszczelnościach w poszczególnych instalacjach i urządzeń w formie pisemnej. 

3. Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić m.in. sprzęt 

prosty i zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem. 

4. Wykonawca pozostawi instalację, urządzenia i systemy po każdorazowym przeglądzie w 

stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by osoby realizujące przedmiot zamówienia 

posiadały m.in.: aktualne uprawnienia energetyczne SEP „D" lub „E" gr. III. 

6. Wykonawca  podczas składania oferty dołączy ksero  uprawnień o których jest mowa 

powyżej. 

7. Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

8. Utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego), czynnych  przez cały czas trwania 

umowy, następujących kanałów łączności: 

a) przynajmniej jednego nr telefonu, 

b) przynajmniej jednego adresu e-mail, 

9. Termin przeglądu: Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z Zamawiającym/Kierownikiem 

budynku. 

10. Po każdym przeglądzie Wykonawca wystawi protokół szczelności instalacji. 

11. Usługi polegające na usuwaniu awarii, nie wchodzą w zakres przeglądu, będą wyceniane 

oddzielnie na podstawie protokółu awarii wystawionego przez Wykonawcę podpisanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

II. Zakres prac podczas przeglądu szczelności instalacji gazowej obejmuje: 
1. kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe), 

2. kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach, 

3. kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających, 

4. kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy, 

5. kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych, sprawdzenia ich stanu technicznego, 

prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania, 

6. sprawdzenie przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków, 

7. sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej,  

8. sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i mocowania rurociągów gazowych (przewody 

gazowe w piwnicach, piony i poziomy gazowe i instalacje lokalowe wraz z oględzinami 

przejść przewodów przez przegrody budowlane), 

9. sprawdzenie dostępu do zaworów gazowych i kurków, 

10. kontrolę stężenia gazu na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały 

zbiorcze, 

11. sprawdzenia stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu 

gazomierza, 

12. sprawdzenia stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z 

wymaganymi atestami, 

13. sprawdzenie poprawności działania detektorów gazu, 

14. sprawdzenie stanu przewodów spalinowych, 

 

Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych 

stężeń gazu za pomocą atestowanego wykrywacza gazu. 



Przegląd instalacji gazowych 

 2 

Stosowane wykrywacze gazu muszą posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Do szczegółowego ustalenia miejsca przecieku gazu można posłużyć się wodą mydlaną. 

Kontrolę szczelności w każdym budynku  odnotować w KSIĄŻCE OBIEKTU. 

 

III. Wykaz budynków/instalacji/urządzeń UMK w Toruniu: 

 

Wydział Chemii ul. Gagarina 7:   _____________ 

 

lp nazwa Ilość (szt) 

1 punkt 568 

2 Pion 122 

3 poziom 8 

4 gazomierz 8 

 

Wydział Biologii ul. Gagarina 9:   _____________ 

 

lp nazwa Ilość (szt) 
1 punkt 43 

2 Pion 8 

3 poziom 1 

4 gazomierz 1 

5 propan-butan (budynek A) 4 butle 

 

Instytut Fizyki ul. Grudziądzka 5/7:  _____________ 

 

lp Nazwa Ilość (szt) 
1 Punkt 8 

2 Pion 3 

3 Poziom 2 

4 Gazomierz 1 

 

Domy Studenckie nr 1, 2,3,5,6,7,8,9,10,11:  _____________ 

 

lp Nazwa Ilość (szt) 
1 Punkt 100 

2 Pion 10 

3 Poziom 10 

4 Gazomierz 10 

5 detektor wykrywania gazu 69 

 

Hotele Asystenckie 1 i 2 ul. Gagarina 41/45: _____________ 

 

lp nazwa Ilość (szt) 
1 punkt 32 

2 pion 2 

3 poziom 2 

4 gazomierz 4 

5 detektor wykrywania gazu 16 
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Bar DS.-6 ul. Słowackiego 1/3:   _____________ 

 

lp nazwa Ilość (szt) 
1 punkt 4 

2 pion 1 

3 poziom 1 

4 gazomierz 1 

 

UCS ul. Św.Józefa:     _____________ 

 

lp nazwa Ilość (szt) 
1 punkt 4 

2 pion 1 

3 poziom 1 

4 gazomierz 1 

5 detektor wykrywania gazu 1 

6 Przewód kominowy 2 

 

Budynek ul. Podmurna 74:    _____________ 

   

lp nazwa Ilość (szt) 
1 punkt 1 

2 pion 1 

3 poziom 1 

4 gazomierz 1 

5 Przewód kominowy 1 

 
- w formularzu ofertowym (załącznik nr1) podać koszt całkowity przeglądów w czas trwania umowy,  

- w powyższym zakresie (załącznik nr 2) podać koszt jednego przeglądu na poszczególny obiekt 

(brutto). 

 

 

Zakres opracował: 

 

M. Wesołowski 

Zakres prac przyjął do realizacji: 
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