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BR-VII-222-9/20  

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 „Przegląd kotłowni gazowych wraz z instalacją gazową i roczna usługa serwisowa w obiektach 

Biblioteki Raczyńskich” 

 

Biblioteka Raczyńskich zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 
1. Roczną konserwację kotłowni i kotłów gazowych w budynkach wraz z badaniem szczelności instalacji 
gazowej n/w obiektach wykonane zgodnie z  wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 07.07.1999 Prawo 
Budowlane: 
- Muzeum Kraszewskiego Poznań, ul. Wroniecka 14  -  kocioł Viessmann  Paromat-Triplex - 105 kW 
- Muzeum Sienkiewicza Poznań, Stary Rynek 84        -  kocioł Viessmann    Atola 63 kW 
- Filia Wildecka Poznań, ul. Robocza 4a                     -  kocioł Viessmann  Vitodens 200 - 24 kW 
                                                                                -      -„-      Junkers    - 24 kW 
W terminie 17-31 sierpnia 2020 r.  
Konserwacja urządzeń obejmuje  sprawdzenie  poprawności działania wszystkich podzespołów, a w 
szczególności:  
 

 pomiar ciśnienia gazu na wejściu do kotła 

 sprawdzenie stanu filtra gazowego i wody (w razie potrzeby oczyszczenie) 

 kontrola temperatury wody grzewczej zasilania i powrotu w kotle i zładzie 

 kontrola ciśnienia wody grzewczej w kotle i obiegach grzewczych(w razie potrzeby 

 uzupełnienie) 

 kontrola szczelności kotła i przyłączonych obiegów grzewczych 

 kontrola działania pomp i zaworów  

 sprawdzenie poprawności działania armatury bezpieczeństwa 

 sprawdzenie ciśnienia naczynia zbiorczego 

 sprawdzenie stanu wymiennika ciepła 

 kontrola automatyki – test przekaźników 

 kontrola palnika 

 kontrola elektrody zapłonowej i jonizacyjnej 

 analiza spalin - w razie potrzeby regulacja palnika 

 kontrola zabezpieczeń 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed przekroczeniem max temp 

 sporządzenie protokołu z czynności serwisowych zawierającego potwierdzenie sprawności działania 
urządzeń i prawidłowego stanu instalacji, a w razie uchybień – zalecenia pokontrolne odnośnie 
niezbędnych napraw. 
 

W poszczególnych przypadkach zakresy mogą się różnić w zależności od zamontowanych urządzeń i ich stanu 
technicznego.  
W przypadku odstąpienie od którejkolwiek czynności lub w przypadku konieczności wykonania dodatkowych, 
należy w protokole umieścić stosowną adnotację z podaniem przyczyny działania. 
 
2. Wyłączenie z użytkowania kotłów na okres letni w lokalizacjach: 
- Muzeum Kraszewskiego Poznań, ul. Wroniecka 14  -  kocioł Viessmann  Paromat-Triplex - 105 kW 
- Muzeum Sienkiewicza Poznań, Stary Rynek 84        -  kocioł Viessmann    Atola 63 kW 
- Filia Wildecka Poznań, ul. Robocza 4a                     -  kocioł Viessmann  Vitodens 200 - 24 kW 
                                                                                -      -„-      Junkers    - 24 kW 
- Filia nr 15 Poznań, ul. Fabianowo 2                           -  kocioł Vitodens 200 35kW 
 
W terminie do 15 maja 2020 r., dokładny termin po ustaleniu z Zamawiającym. 
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3. Świadczenie usług serwisowych w trybie awarii z terminem podjęcia działań nie dłuższym niż 24 godziny po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności wykonania robót, rozliczanych oddzielnie zgodnie z przyjętą 
stawka godzinową oferowaną przez Wykonawcę.  

 
Prosimy o złożenie oferty cenowej na w/w  prace w terminie do 3.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego: 
Poznań, Al. Marcinkowskiego 23, II piętro Sekretariat lub za pomocą poczty e-mail. 
 
Na formularzu cenowym prosimy wpisać: 
-cenę  wykonania konserwacji w każdym z obiektów wymienionych w pkt. 1 łącznie z ceną  przeprowadzenia 
corocznego badania szczelności gazowej instalacji w obiektach wymienionych w pkt. 1, dla każdego obiektu 
osobno 
-cenę za usługę wyłączenia kotłów na okres letni, dla każdego obiektu osobno 
 
 
 
 

                                                                podpis Zamawiającego 
 


