Załącznik nr 2
AD 271-2-5/2020

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
dotyczący zadania pn.: „Świadczenie usług polegających na przeglądach oraz usuwaniu awarii
urządzeń gazowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie"
1. Usługa będąca przedmiotem postępowania dotyczy:
1) dokonywania cyklicznych (raz do roku przed sezonem grzewczym - wrzesień / październik, po
wcześniejszym ustaleniu terminu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego) przeglądów
okresowych i czynności konserwacyjnych (serwisowanie, naprawa i utrzymanie w pełnej
sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy) urządzeń gazowych we
wskazanych w pkt. 2 obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie; w tym:
 kontrola szczelności instalacji i armatury gazowej urządzenia oraz armatury i szafy
gazomierza,
 czyszczenie i konserwacja kotłów,
 kontrola jakości wody instalacyjnej,
 prace inne, mające wpływ na prawidłowe działanie urządzeń kotłowni i przygotowanie do
sezonu grzewczego.
2) pełnej gotowości do usuwania awarii przez cały czas trwania umowy w obiektach wskazanych
w pkt. 2 (serwis Wykonawcy prowadzony na zasadzie pogotowia). Czas przystąpienia do
usunięcia awarii i zgłoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu nie może być
dłuższy niż:
 24 godz. od zgłoszenia dokonanego w dni robocze,
 48 godz. od zgłoszenia dokonanego w dni wolne i święta.
2. W ramach przedmiotu zamówienia, usłudze podlegają następujące budynki/pomieszczenia, we
wskazanym poniżej zakresie:
1) Budynek MOT, Rynek 3 w Tarnowie, w tym:
a) naścienny, jednofunkcyjny piec centralnego ogrzewania DeDietrich. Typ: MCR/II 24 S.
2) Budynek MOT, Rynek 20-21 w Tarnowie, w tym:
a) kotły gazowe DeDietrich C 230 ECO 130 kW (2 szt.),
b) konsola „DIEMATIC” w klasycznej kaskadzie sterowania mocą oraz strefową regulacją
centralnego ogrzewania i wentylacji,
c) stacja uzdatniania wody SOLTER.
3) Pokój służbowy - Rynek 20-21 w Tarnowie, w tym:
a) dwufunkcyjny naścienny piec gazowy DeDietrich MPX Compact - 20-24 MI.
4) Budynek Muzeum Etnograficznego, ul Krakowska 10 w Tarnowie, w tym:
a) jednofunkcyjny naścienny piec gazowy DeDietrich INNOWENS Typ: PRO - MCA 45,
b) Konsola Diematic i system współpracy z urządzeniami strefowego zasilania instalacji:
ekspozycji, magazynów i administracji.
5) Dwór w Dołędze, w tym:
a) naścienny dwufunkcyjny piec gazowy DeDietrich Typ: MCA 25/28 MI (ekspozycja),
b) naścienny dwufunkcyjny piec gazowy DeDietrich Typ: MCA 15/BS 100 (mieszkanie
służbowe).
3. Wykonawca winien posiadać świadectwa kwalifikacji uprawniające do samodzielnego
wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy (PZiTS gr. 3E i 3.D oraz SEP
dla odpowiedniego zakresu napięć) oraz autoryzowane świadectwo uprawnień serwisowych
producenta urządzeń.
4. Koszty dojazdów zarówno w przypadku serwisów, jak i awarii pokrywa Wykonawca i powinny one
zostać wliczone w cenę oferty.

