
Załącznik nr 1 – zad. nr 2 

ZADANIE nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Świadczenie w 2020 roku usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie 
COSSG.  

1. W zakres usług serwisowych wchodzą następujące kotłownie: 

1) kotłownia gazowa w budynku nr 27 w Koszalinie, kocioł wodny firmy „FAKORA - BISLEY” 
o mocy 100 kW (pracujący na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej); 

2) kotłownia gazowa i wodno-parowa w budynku nr 51 w Koszalinie: 

a) kocioł parowy wodny firmy „BUDERUS” o mocy 375 kW (pracujący na cele 
przygotowania pary technologicznej i ciepłej wody użytkowej); 

b) kocioł gazowy wodny firmy „BUDERUS” o mocy 160 kW (pracujący na cele 
centralnego ogrzewania). 

2. Zakres usług serwisowych: 

1) przegląd i czyszczenie kotłów, 

2) analiza spalin kotłowych, 

3) analiza i kontrola twardości wody w stacji uzdatniania, 

4) regulacja i czyszczenie palników, 

5) kontrola stanu pracy palników, 

6) kontrola nastaw regulatorów, 

7) kontrola ciśnienia gazu przed palnikiem, 

8) kontrola zabezpieczenia kotła przed brakiem wody, 

9) kontrola sprawności układu zmiękczania wody, 

10) kontrola stanu wody w instalacji, 

11) kontrola pracy pomp i zaworów mieszających, 

12) wymiana uszkodzonych podzespołów, 

13) prowadzenie zapisów w książce pracy kotłowni z rejestrowaniem wszystkich zaburzeń 
pracy lub awarii urządzeń oraz dokonanych napraw. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, wykonywane będą co najmniej raz na pół 
roku, a pozostałe czynności wymienione w ust. 2 pkt. 4 - 11 co najmniej raz na kwartał. 

4. Niezależnie od czynności wymienionych w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania 
stanów awaryjnych występujących w pracy kotłów, palników, automatyki, podgrzewaczy 
ciepłej wody użytkowej oraz pomp przez cały okres trwania umowy.  

5. Przystąpienie do czynności usunięcia awarii winno nastąpić nie później niż 12 godzin od jego 
zgłoszenia. W przypadku bardzo niskich temperatur, tj. poniżej – 10 ºC nie później niż 6 godzin 
od chwili zgłoszenia. 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 

UWAGA: inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione w projekcie 
umowy. 

Osoby do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:  

1. st. chor. szt. SG Dariusz KRUPA, tel. 94 34 44 084, 
2. st. chor. SG Marcin ŚWIĘTANOWSKI, tel. 94 34 44 156. 

 
 
Sporządził: st. chor. szt. SG D. Krupa 66 44 084.  
Koszalin, 30.12.2018 r. 


