OGŁOSZENIE
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Ogłaszam nabór ofert na zamówienie publiczne do 30 000 EUR nr 1/05/2017
OBSŁUGA KOTŁOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH od 01 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
1. Osoba obsługująca kotłownię powinna posiadać:
 uprawnienia grupy 1 w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
 uprawnienia grupy 2 w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło,
 ogólną znajomość budowy i funkcjonowania systemów automatycznego załadunku, odpopielania i mechanicznego
odprowadzenia spalin.
2. Prowadzone czynności konserwacyjno-eksploatacyjne w sezonie grzewczym:
1)
2)
3)
4)
5)

codzienny monitoring sterowania,
co 2 dni kontrola wizualna poprawności działania i funkcjonowania urządzenia,
co 2 dni kontrola funkcjonowania magazynu,
czyszczenie kotła zgodnie z instrukcją obsługi,
bieżąca konserwacja urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami bhp i p. poż.,
6) sprawdzanie na bieżąco wszystkich grzejników, a w razie potrzeby ich odpowietrzanie,
7) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
8) wykorzystywanie pomieszczeń kotłowni wraz z wyposażeniem zgodnie z ich przeznaczeniem,
9) dbałość o powierzone pomieszczenia, materiały i urządzenia,
10) stworzenie i prowadzenie książki kotłowni:
- przekazywanie zleceniodawcy miesięcznego zużycia pelletu,
- przekazywanie zleceniodawcy każdorazowo informacji o konieczności użycia zapasu pelletu składowanego w workach,
który stanowi awaryjną rezerwę opału,
11) w razie potrzeby korekcja parametrów pracy instalacji,
12) powiadomienie zleceniodawcy (w przeciągu maksymalnie 5 godzin) o konieczności reakcji serwisowych,
13) informowanie Zamawiającego o konieczności dostarczenia opału, z tygodniowym wyprzedzeniem.

uwaga:
- przez sezon grzewczy należy rozumieć ogrzewanie w ramach sieci C.O.,
- decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje każdorazowo dyrektor ZSP Dobrzany.
2. Prowadzone czynności konserwacyjno-eksploatacyjne poza sezonem grzewczym:
1)
2)
3)
4)
5)

monitoring sterowania,
kontrola wizualna poprawności działania i funkcjonowania urządzenia,
kontrola funkcjonowania magazynu,
czyszczenie kotła zgodnie z instrukcją obsługi,
bieżąca konserwacja urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami bhp i p. poż.,
6) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
7) wykorzystywanie pomieszczeń kotłowni wraz z wyposażeniem zgodnie z ich przeznaczeniem,
8) dbałość o powierzone pomieszczenia, materiały i urządzenia,
9) stworzenie i prowadzenie książki kotłowni:
- przekazywanie zleceniodawcy miesięcznego zużycia pelletu,
- przekazywanie zleceniodawcy każdorazowo informacji o konieczności użycia zapasu pelletu składowanego w workach,
który stanowi awaryjną rezerwę opału,
10) w razie potrzeby korekcja parametrów pracy instalacji,
11) powiadomienie zleceniodawcy (w przeciągu maksymalnie 5 godzin) o konieczności reakcji serwisowych,
12) informowanie Zamawiającego o konieczności dostarczenia opału, z tygodniowym wyprzedzeniem.
uwaga:
- poza sezonem grzewczym należy rozumieć grzanie ciepłej wody użytkowej w okresie od rozpoczęcia roku
szkolnego (01 września) do zakończenia zajęć dydaktycznych (pierwszy piątek po 20 czerwca).
3. Przekazania w dniu zakończenia umowy pomieszczeń kotłowni wraz z urządzeniami w stanie nie gorszym niż
w dniu rozpoczęcia usługi z uwzględnieniem norm zużycia.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do: 19 czerwca 2017 r. do godz. 1300, w sekretariacie zamawiającego.

