
Zał. 3 do zapytania ofertowego nr 8/2023 

Filia w Kochanowie: 

Do obowiązku będzie należało utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji obiektu, 
przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów wymaganych przez 
prawo. Ponadto do obowiązków będzie należało prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie 
z wytycznymi określonymi przez prawo. 

 

Instalacje podlegające obsłudze technicznej: 

1. Instalacja wodociągowa na cele p.poż., 
2. Instalacja wodociągowa na cele higieniczno-sanitarne, 
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej, 
4. Instalacja kanalizacji deszczowej, 
5. Instalacja gazowa, 
6. Instalacja centralnego ogrzewania, 
7. Instalacja ciepła technologicznego, 
8. Instalacja ciepłej wody użytkowej, 
9. Kotłownia gazowa, 
10. System wentylacji (dwie centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe), 
11. Instalacja klimatyzacji 

a. 11 szt. systemu klimatyzacji , 
12. Instalacja oświetlenia podstawowego, 
13. Instalacja oświetlenia awaryjnego, 
14. Instalacja oświetlenia zewnętrznego, 
15. Instalacja gniazd wtyczkowych, 
16. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych, 
17. System sygnalizacji pożaru, 
18. System oddymiania grawitacyjnego, 
19. Instalacja okablowania strukturalnego, 
20. System sygnalizacji włamania i napadu, 
21. Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej. 

 

W ramach eksploatacji Wykonawca jest zobligowany prowadzić następujące prace: 

1. Instalacja wodociągowa na cele p.poż., higieniczno-sanitarne: 

• Kontrola szczelności i przepustowości, 

• Usuwanie nieszczelności, w tym uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich 
pojedyncza wymiana na instalacji, 

• Naprawa lub w przypadku niemożliwości naprawy, zgłaszanie do zleceniodawcy usterek 

• Zabezpieczanie instalacji i urządzeń przed mrozem, 
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 

• Kontrola szczelności i przepustowości, 

• Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych zlokalizowanych na budynku oraz 
placach przyległych do fili centrum kultury, 

• Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą 
poszczególnych elementów, 

• Zabezpieczanie instalacji i urządzeń przed mrozem,  

• Czyszczenie rewizji, co najmniej dwa razy w roku, 



3. Instalacja gazowa, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, 
kotłowni gazowej, solarna 

• Kompleksowa kontrola instalacji przed sezonem grzewczym, 

• Wykonywanie na bieżąco odpowiednich regulacji, 

• Kontrola działania w trakcie sezonu, 

• Kontrola szczelności, 

• Usuwanie nieszczelności instalacji, 

• Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń, 

• Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń, 

• Wykonanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji, 
4. System wentylacji (dwie centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe), 

• Stały nadzór nad pracą central wentylacyjnych w obiektach, 

• Raz na kwartał: 
o Sprawdzenie funkcjonowania przepustnic, 
o Ocenę stanu zespołów wentylatorowych - kontrola zużycia łożysk, sprawdzenie stanu 

i naciągu pasków klinowych, ewentualna wymiana pasków, sprawdzenie i regulacja 
przekładni pasowej, 

o Ocenę stanu wymienników ciepła, 
o Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana, 
o Pomiar prądów pobieranych przez silniki, 
o Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego, 
o Kontrola pracy, przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, 

sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń, 
o Kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie 

5. Instalacja klimatyzacji 

• 11 szt. systemu klimatyzacji: 
o Ocena stanu chłodnic, czyszczenie i prostowanie lamel, 
o Sprawdzenie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, zalanie syfonu, 

ewentualne udrożnienie, 
o Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej, 
o Kontrola pracy i przetestowanie układu sterowania, sprawdzenie poprawności 

działania zainstalowanych zabezpieczeń, 
o Kontrola, regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie, 
o Sprawdzenie szczelności instalacji freonowej, 
o Sprawdzenie parametrów pracy układu chłodniczego, 
o Dezynfekcja całego układu klimatyzującego – 2 razy do roku, 

• Agregat wody lodowej central wentylacyjnych: 
o Kontrola zabrudzenia parownika — wymiennika, 
o Kontrola zabrudzenia skraplacza, 
o Kontrola prądów sprężarek, 
o Kontrola stanu oleju w sprężarkach, 
o Kontrola poprawnej pracy zaworów rozprężnych, 
o Uzupełnienie czynnika chłodzącego w układzie chłodzenia. 

6. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, zewnętrznego; instalacja gniazd 
wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych; instalacja fotowoltaiczna: 

• Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych, żarówek, bezpieczników i osprzętu 
elektroinstalacyjnego, 

• Podłączenia urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych, 

• Naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego, 

• Lokalizowanie uszkodzeń instalacji elektrycznych, 

• Nadzór i konserwacja rozdzielni, 



• Sprawdzanie urządzeń instalacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami 
eksploatacji urządzeń elektrycznych i udokumentowanie ich w książce konserwacji 
instalacji, 

• Segregacja zużytych lamp i sprzętu elektroenergetycznego podlegających utylizacji, 

• Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego, 

• Utrzymanie w czystości kloszy opraw oświetleniowych zainstalowanych w i na budynkach 
objętych umową (czyszczenie 100% kloszy oraz rastrów raz w roku), 

• Raz na kwartał - przeglądu wszystkich złączy kablowych i rozdzielnic, 

• Raz w roku przeglądu i sprawdzenia działania instalacji oświetlenia awaryjnego, 

• Raz w roku przeglądu i sprawdzenia działania wyłączników głównych p.poż, o odkurzenia 
wszystkich złączy kablowych i rozdzielnic, o konserwacji (przesmarowanie, dociągnięcie 
zacisków itp.) wszystkich złącz instalacji elektrycznych (puszki, rozdzielnice itp.), instalacji 
odgromowej i wyrównawczej, o wymiany zabrudzonych lub uszkodzonych oznaczeń 
obwodów elektrycznych. 

7. System sygnalizacji pożaru: 

• Sprawdzenie napięć na urządzeniach, pętlach i liniach, 

• Stan kart pętlowych, 

• Kontrola pracy i zadziałania czujek, 

• Kontrola pracy i zadziałania ROP, 

• Test urządzeń 
8. System sygnalizacji włamania i napadu i systemu oddymiania grawitacyjnego: 

• Sprawdzenie stanów elementów systemu, 

• Sprawdzenie urządzeń monitorujących, 

• Przeprowadzenie próbnych alarmów, 
9. System kontroli dostępu, 

• Sprawdzenie elementów mechanicznych, 

• Przeprowadzenie testów przejść nadzorowanych, 
10. Instalacja telewizji dozorowej: 

• Sprawdzenie jakości zapisu przez rejestratory, 

• Diagnostyka trybu pracy rejestratorów, 

• Diagnostyka prawidłowego działania kamer, 
11. System przyzywowy: 

• Sprawdzenie stanu elementów systemu, 

• Przeprowadzenie próbnych alarmów, 
12. Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej. 

 

 

Ponadto: 

1. Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach technicznych budynków oraz niezwłocznie 
wykonywał wynikające z nich zalecenia, 

2. Pracownik wykonawcy będzie dokonywał odczytów bieżących liczników pomiarowych, 
3. Wykonawca pozostawi instalację, urządzenia i systemy po każdorazowym przeglądzie, 

konserwacji i naprawie w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego 
bezpieczeństwa dla użytkowników, a w przypadku awarii, których nie da się usunąć 
natychmiast, w stanie pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników. 

4. Wykonawca będzie prowadził książkę kontrolną przeprowadzonych prac konserwacyjnych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia sprawności technicznej i funkcjonalnej 

przedmiotu umowy dla awarii w ciągu 24h od otrzymania zgłoszenia w przypadku naprawy nie 



wymagającej sprowadzenia części od producenta (dostawcy), w przypadku konieczności 
sprowadzenia części decyduje data dostawy + 24h na wykonanie naprawy. 

 

- Obchód wizyjny obiektu 2 x w tygodniu, jeden w godzinach pracy obiektu, drugi w godzinach 
wieczornych ( kontrola oświetlenia ) 

- każdorazowe zabezpieczenie techniczne lokalne podczas organizowanych przez filię imprez. 

- wymagane prace serwisowe techniczne, dwa dni w tygodniu po 4h 

- wymagana dyspozycyjność w przypadku załączenia systemu PPOŻ 24 h 


