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                                                                                               Załącznik nr 2               

 

Serwis kotłów na paliwo płynne i gazowe 

 
1. Charakterystyka i opis przedmiotu konserwacji: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. Wykonanie dwóch przeglądów serwisowych  (maj i grudzień). 
2. Zapewnienie stałej gotowości do usunięcia awarii. 

 

Charakterystyka wykonywanych prac:  
 

1. Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane w sposób nie zakłócający użytkowania danego 

obiektu oraz w pełni uzgodnione z jego kierownikiem. Należy zapewnić konserwację instalacji i 

urządzeń w godzinach 7:00 ÷ 15:00. Terminy przeglądów Wykonawca będzie każdorazowo 

uzgadniał z Zamawiającym. 

 

2. Po każdej konserwacji i przeglądzie Wykonawca pozostawi instalację (w tym urządzenia) w 

całkowitej sprawności technicznej oraz bezpieczną dla użytkownika. W przypadku wystąpienia 

awarii, których nie można usunąć w trybie natychmiastowym, Wykonawca zabezpieczy usterkę w 

sposób nie zagrażający życiu i mieniu. Wykonawca niezwłoczne poinformuje w formie pisemnej 

Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji i urządzeń. 
W przypadku wystąpienia awarii (bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia lub systemu), która 

zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, bądź znacznie utrudnia pracę obiektu, Wykonawca 

niezwłocznie podejmie (na obiekcie) czynności związane z usunięciem awarii. Czas reakcji 

maksimum 8 godzin. 

 

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

umowy następujących kanałów łączności: 

• przynajmniej jednego nr telefonu (abonent w Polsce), 

• przynajmniej jednego adresu e-mail. 

 

4. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy 

poszczególnych  instalacji i urządzeń w formie pisemnej. 

 

5. Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić m.in. sprzęt 
prosty i zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem. 

 

6. Po każdym przeglądzie oraz usunięciu usterki Wykonawca wystawi protokół serwisowy podpisany  

przez Wykonawcę i Użytkownika . 

 

7. Wszelkie przyjazdy na uzasadnione awarie oraz usuwanie usterek wliczone są w koszt przeglądów. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty urządzeń niepodlegających gwarancji. 
 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały 

m.in. ważne aktualne uprawnienia świadectwa kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru i eksploatacji 

w  grupie 1 (Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające i zużywające energię elektryczną) i grupie 2 (Urządzenia wytwarzające, 

przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne). 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania  certyfikatu z obsługi  kotłów  De Dietrych. 

Certyfikat należy dołączyć do oferty. 
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II.   Zakres prac konserwacyjnych: 
 

  

• Czyszczenie kotłów  

• Czyszczenie i regulacja palników  

• Sprawdzenie ścieżki gazowej  

• Wykonanie pomiaru emisji spalin  

• Analiza wody zasilającej i kotłowej  

• Przegląd i regulacja stacji uzdatniania wody 

• Prowadzenie raportu wykonawczego dla danego kotła  

• Wymiana uszkodzonych części palników i kotłów 

• Sprawdzenie poprawności działania stacji uzdatniania 

• Sprawdzenie działania presostatów 

• Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa 

• Sprawdzenie neutralizatora kondensatu i jego pomiar  

• Kontrola ciśnienia wody  

• Kontrola prądu jonizacji sprawdzenie jakości wody  

• Sprawdzenie podłączeń doprowadzenia powietrza oraz podłączeń spalinowych  

• Sprawdzenie filtru gazu pod kątem zanieczyszczeń  
• Sprawdzenie jakości spalania  

• Sprawdzenie węża doprowadzającego powietrze  

• Sprawdzenie osadnika zanieczyszczeń  
• Sprawdzenie komory powietrza  

• Sprawdzenie presostatu różnicowego powietrza PS  

• Sprawdzenie kontroli szczelności VPS  

• Sprawdzenie presostatu minimalnego ciśnienia gazu 

• Czyszczenie wentylatora 

• Czyszczenie i sprawdzenie zaworu zwrotnego  

• Sprawdzenie elektrody zapłonowej/jonizacyjnej  

• Czyszczenie filtra gazu  

• Czyszczenie palnika  

• Czyszczenie gniazda palnika  

• Sprawdzenie wymiennika ciepła  

• Czyszczenie kolektora kondensatu  

• Czyszczenie syfonu  
                           

Po wykonaniu czynności serwisowych zgodnych z DTR urządzenia oraz powyższego 

zakresu Wykonawca dostarczy protokół serwisowy 

 

III.  Usługi w zakresie napraw. 

 

Strony dopuszczają możliwość wykonania prac nie objętych zakresem konserwacji wg następujących 
zasad: 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół serwisowy z wymaganym zakresem prac. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w którym ceny materiałów określi na 
podstawie cennika producenta części zamiennych lub faktury dowodu zakupu danego elementu 
(kopia faktury winna zawierać potwierdzenie wbudowania danego elementu/części ). 

3. Po akceptacji zakresu prac i zweryfikowaniu oraz akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, 
Wykonawca po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je 
do odbioru. 

4. Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 
złoży Zamawiającemu fakturę wraz z protokółem. 
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IV.  Zestawienie urządzeń. 

 

Lp. Obiekt Typ Urządzenia  Ilość 

Koszt jednego 

(1) przeglądu 

(netto) 

1 UCS, ul. Św. Józefa 17 

Kocioł wodny opalanych gazem ziemnym De 

Dietrych  - modułowy z zamkniętą komorą spalania   

C630 ECO   700KW,  

2   

2 UCS, ul. Św. Józefa 17 Stacja uzdatniania wody  EPURO ,  1   

3 Centrum Astronomii w Piwnicach Stacja uzdatniania wody  EPURO , 1   

4 Katedra Astronomii w Piwnicach Kocioł Buderus G215  85 kW  palnik Riello,  1   

5 Katedra Radioastronomii w Piwnicach 
Kocioł Paromat SimplexPSO28 285KW Vissmann, 

palnik WL40Ż-A ,   
2   

6 Ogród Botaniczny, ul. Lwowska 1 
Kocioł wodny opalanych olejem EL: Buderus G315 

palnik MAN DZ.2.2  
1   

7 Budynek, ul Podmurna 74 Kocioł wiszący gazowy 10- 32KW Saunier Duval            1   

Razem:   

 
 

 

W formularzu ofertowym (załącznik nr 1)  podać koszt całkowity przeglądów w czasie  trwania 
umowy.  

W powyższym zakresie (załącznik nr 2) podać koszt jednego przeglądu na poszczególny obiekt.   

 

 

 
Zakres przyjął: 

       

 


