Załącznik do zapytania ofertowego
Oferta cenowa na świadczenie usługi serwisowania i konserwacji będzie dotyczyła n/w naszych obiektów basenowych w Warszawie w 2019 roku:
1). Pływalni Wodnik” przy ul. Gen Romana Abrahama 10, gdzie przegląd konserwacyjny będzie dotyczył urządzeń węzła cieplnego i obejmie zakres czynności:
a. Sprawdzenie szczelności w instalacji sieci węzła, zaworach, odpowietrznikach itp.,
b. Kontrola pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,
c. Czyszczenie filtrów i odmulaczy,
d. Czyszczeniem odmulaczy z rozebraniem i ponownym złożeniem w czasie przerwy
technologicznej,
e. Kontrola i regulacja ciśnień urządzeń technologicznych węzła,
f. Kontrola i korygowanie nastaw urządzeń automatycznej regulacji (dla układu co,
cwu, ct i c.bas)
g. Wykonywanie drobnych napraw wynikające z bieżącej eksploatacji, których czas
wykonania nie przekracza 1 godziny, a wartość zużytych materiałów jest niższa niż
30,- zł,
h. Przegląd będzie zakończony protokołem z oceną dalszej pracy węzła.
2). Pływalni ,,Szuwarek” przy ul. Kwatery Głównej 13, gdzie przegląd konserwacyjny
będzie dotyczył urządzeń kotłowni olejowej (kocioł De Dietrych GTE12S Diematic-m
Delta członowy o mocy 696 kW z palnikiem De Dietrych M 42-5 S) i obejmie zakres
czynności:
a. Sprawdzenie szczelności w instalacji sieci węzła, zaworach, odpowietrznikach itp.,
b. Kontrola pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,
c. Czyszczenie filtrów i odmulaczy,
d. Czyszczeniem odmulaczy z rozebraniem i ponownym złożeniem w czasie przerwy
technologicznej,
e. Kontrola i regulacja ciśnień wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni,
f. Kontrola i korygowanie nastaw urządzeń automatycznej regulacji
(dla układu co, cwu, ct i c.bas)
g. Kompleksowy przegląd-czyszczenie i regulacja kotła w czasie rocznych przerw
technologicznych.
h. Czyszczenie i regulacja kotła potwierdzone będzie wydrukiem parametrów spalania,
i. Inne czynności kontrolno-konserwatorskie, dla utrzymania prawidłowej pracy kotłowni, których czas wykonania nie przekracza 1 godziny, a wartość zużytych materiałów jest niższa niż 30,- zł,
j. Przegląd będzie zakończony protokołem z oceną dotyczącą dalszej pracy kotła wraz
z urządzeniami kotłowni.
Dla warunków serwisowania prosimy o podanie czasu reakcji w wypadku zgłoszenia wystąpienia awarii oraz podanie kosztów związanych z tymi usługami.
Czas reakcji
Koszt związany z usługą

- ………..godzin,
- ……….zł.

