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I WARUNKI JEGO REALIZACJI 

 
 
 
 

„Całodobowa obsługa serwisowa kotłowni gazowych i olejowych w okresie od 
1.10.2006r do 30.09.2008r, zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie 

Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach” 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
50.50.00.00-0 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów 

odcinających, pojemników metalowych i maszyn; 
 
50.53.11.00-7 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych; 
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Przedmiotem usługi jest całodobowe serwisowanie kotłowni olejowych i kotłowni gazowych 
znajdujących się w niŜej wymienionych budynkach, które znajdują się w zarządzie Miejskiego 
Zarządu Budynków w Kielcach: 
 
KOTŁOWNIE OLEJOWE 
Ul. Ściegiennego 270A (budynek mieszkalny) - kotłownia dwufunkcyjna - c.o. i c.c.w. 
Ul. Skrajna 76 (budynek mieszkalny) - kotłownia dwufunkcyjna – c.o. i c.c.w. 
Ul. Malików 150 (budynek mieszkalny) – kotłownia dwufunkcyjna – c.o. i c.c.w. 
Ul. Jagiellońska 78 (budynek uŜytkowy) – kotłownia jednofunkcyjna – c.o. 
 
KOTŁOWNIE GAZOWE 
Ul. Kochanowskiego 14 (budynek mieszkalny) – kotłownia dwufunkcyjna – c.o. i c.c.w. 
Ul. Sienkiewicza 68 (budynek mieszkalny) – kotłownia jednofunkcyjna – c.o. 
Ul. Paderewskiego 20 ( budynek uŜytkowy) – kotłownia jednofunkcyjna – c.o. 
Ul. Niska 6 (budynek uŜytkowy) – kotłownia jednofunkcyjna – c.o. 
 
 
W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest utrzymać sprawność technologiczną 
urządzeń oraz wykonywać przeglądy okresowe kotłowni i czynności, zgodnie z wymaganiami 
producentów urządzeń, w tym między innymi: 
 
1. Prowadzić bieŜącą kontrolę stanu technicznego kotłowni, polegającą na: 
 a/ sprawdzeniu czy kocioł lub czujnik płomienia nie znajduje się w trybie  
            „awaria palnika” i skasowanie sygnału „awaria palnika”,  
 b/ sprawdzeniu temperatury wody na kotle, 
 c/ sprawdzeniu nastaw na tablicy sterującej kotła, 
 d/ sprawdzeniu stanu pracy sterownika, 
 e/ sprawdzeniu temperatury zasilania instalacji c.o., 

 f/ sprawdzeniu stanu wyłączników bezpiecznikowych rozdzielni, 
 g/ sprawdzeniu stanu wyłączników termicznych w rozdzielni, 
 h/ sprawdzeniu działania lampek kontrolnych na rozdzielni, 
 i/ sprawdzeniu ciśnienia wody w zładzie i w naczyniu przepompowym, 
 j/ sprawdzeniu droŜności filtrów wodnych na odmulaczu i powrocie c.o. oraz    
             c.c.w., 

 k/ sprawdzeniu działania zaworu elektromagnetycznego zbiornika uzupełniającego, 
l/ odczytaniu wskazania wodomierza wody zimnej słuŜącej do uzupełnienia  w instalacji, 
ł/ sprawdzeniu szczelności instalacji w kotłowni, 
m/ sprawdzeniu twardości wody w instalacji c.o. oraz w zbiorniku uzupełniającym, 
n/ sprawdzeniu czystości ogólnej w kotłowni, 
o/ sprawdzeniu stanu oświetlenia w kotłowni,  
p/ sprawdzenie stanu gaśnic w kotłowni oraz daty upływu ich legalizacji,  
r/ sprawdzeniu prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa;  
s/ sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania stacji uzdatniania wody; 
t/ sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania pomp. 

2. Niezwłoczne ustalanie przyczyn nieprawidłowości lub odstępstw od właściwych nastaw, 
stanów lub wskazań, stwierdzonych w trakcie dokonywania w/w czynności sprawdzających, 
oraz przystąpienie do usunięcia tych nieprawidłowości;  

3. Pisemne powiadomienie o konieczności wymiany lub naprawy uszkodzonych części lub 
urządzeń oraz o kosztach ich naprawy lub wymiany a po uzyskaniu zlecenia usunięcie lub 
ich naprawę; 
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4. Przyjazd serwisanta, na wezwanie Zamawiającego, w celu spuszczenia wody z instalacji c.o. 
lub napełnienia instalacji, wynikającej z konieczności wykonania robót na instalacji 
grzewczej; 

5. Uczestniczenie w ewentualnych kontrolach urządzeń kotłowni przez UDT lub inne słuŜby. 
6. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie działania mające na celu obniŜenie 

kosztów dostawy ciepła do celów c.o. i c.c.w.  
7. W przypadku serwisowania kotłowni olejowych Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 

powiadomić faxem i telefonicznie Zamawiającego o konieczności zamówienia oleju 
opałowego. W piśmie naleŜy podać konieczną ilość oleju do zatankowania. Informację 
naleŜy podać co najmniej cztery dni przed koniecznością tankowania.  

8. Zakup (koszty ponosi Wykonawca) i wymiana urządzeń technologicznych ( dysz, elektrod, 
filtrów, itp.) jako części normalnie zuŜywających się w trakcie eksploatacji. 

9. Niezwłoczne sprawdzenie zgłoszeń Zamawiającego o zakłóceniach w dostawie ciepła i 
usunięcia zakłóceń w terminie jak najkrótszym. 

10. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
wykonania prac zabezpieczających i poinformowania o zaistniałej awarii Zleceniodawcę 
oraz podjęcia działań zapobiegających moŜliwość rozszerzenia się szkód i uporządkowanie 
miejsca po awarii. Wykonanie naprawy nastąpi po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego. 

 
 
 
Usługa serwisowania kotłowni będzie prowadzona przez okres od 1.10.2006r do 30.09.2008r. 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁOWNI  
 
Lp Adres Rodzaj kotłowni Typ i moc kotłów 
1 Ul. Ściegiennego 270A 

 
Kotłownia olejowa, 
dwufunkcyjna ( c.o. + c.c.w.) 
 

Kocioł wodny typ-DCN 215 
Wytwórca: SCHAFER 
Moc: 215 kW 

2 Ul. Skrajna 76 Kotłownia olejowa, 
dwufunkcyjna ( c.o. + c.c.w.) 
 

Kocioł wodny typ-PS 017 
Wytwórca: VIESSMANN 
Moc: 170 kW 

3 Ul. Malików 150 Kotłownia olejowa 
dwufunkcyjna ( c.o. + c.c.w.) 

2szt Kocioł wodny typ-DCN 340 
Wytwórca: INTERDOMO 
Moc: 340 kW 

4 Ul. Jagiellońska 78 Kotłownia olejowa 
jednofunkcyjna ( c.o. ) 

Kocioł wodny typ-G-205 
Wytwórca: BUDERUS 
Moc: 58 kW 

5 Ul. Kochanowskiego 14 Kotłownia gazowa 
dwufunkcyjna ( c.o. + c.c.w.) 

2szt Kocioł wodny PAROMAT PS022 
Wytwórca: VIESSMANN 
Moc: 225 kW 

6 Ul. Sienkiewicza 68 Kotłownia gazowa 
jednofunkcyjna ( c.o. ) 

Kocioł wodny typ-DTG 120 
Wytwórca: De Dietrich 
Moc: 36 kW 

7 Ul. Paderewskiego 20 Kotłownia gazowa 
jednofunkcyjna ( c.o. ) 

Kocioł wodny typ-DXN 100 
Wytwórca: INTERDOMO 
Moc: 100 kW 

8 Ul. Niska 6 Kotłownia gazowa 
jednofunkcyjna ( c.o. ) 

Kocioł wodny  Radan 
Moc: 45 kW 

 


