Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz obowiązkowych przeglądów okresowych
1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego wysokich
parametrów.
A. Kontrola codzienna:
- wizualny przegląd armatury i urządzeń,
- sprawdzenie poprawności pracy całej instalacji,
- kontrola pracy pomp obiegowych i ładujących oraz napędów zaworów VF2 i VF3,
- kontrola pracy regulatora DANDUC oraz regulatora pogodowego ECL,
- kontrola pracy wymienników ciepła typu JAD -6/ 50 (dwie baterie po 3 szt.).
B. Kontrola tygodniowa:
- konserwacja („przedmuchanie”) zaworów bezpieczeństwa,
- w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia i otwarcia zaworów bezpieczeństwa
należy przystąpić do kontroli wymienników ciepła, polegającej na wykonaniu próby
szczelności wymiennika między rurkami i płaszczem. Do tego celu Wykonawca
powinien dysponować stanowiskiem do wykonania prób ciśnieniowych
zdemontowanego wymiennika.
C. Kontrola roczna:
- konserwacja sieci c.o. niskich parametrów po sezonie grzewczym (smarowanie
zaworów, czyszczenie sit) i układu uzupełniającego wodę w tej sieci,
- konserwacja sieci wewnętrznej ciepła technologicznego po sezonie grzewczym
(smarowanie zaworów, czyszczenie sit),
- wykonanie prób szczelności wymienników JAD po sezonie grzewczym. Stanowisko
do wykonania ciśnieniowych prób szczelności powinno również uwzględniać
możliwość płukania wymiennika i chemicznego oczyszczania powierzchni grzejnych
wymiennika z kamienia kotłowego.
2. Pompownia przeciwpożarowa, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
(hydranty zewnętrzne i wewnętrzne) i stałe urządzenia gaśnicze wodne
(tryskacze).
Czynności obsługowe i konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z umową lub
projektem technicznym lub PN-EN – przez firmę, która zainstalowała urządzenia
tryskaczowe lub firmę o podobnych kwalifikacjach. Po wykonaniu czynności
kontrolnych, obsługowych lub konserwacyjnych, urządzenie tryskaczowe, a także pompy,
hydrofory, powinny zostać przywrócone do właściwego im stanu pracy. Każde
wyłączanie lub remont urządzeń musi być uprzednio zgłoszone do straży pożarnej. W
okresie remontu należy wzmóc czujność przez zastosowanie częstszych obchodów i
postawić w stan gotowości miejscową straż pożarną.
A. Kontrola codzienna:
- sprawdzenie ciśnienia w instalacji na manometrach kontaktowych do wody i
powietrza, zainstalowanych w sekcjach tryskaczowych, głównych przewodach
zasilających i hydroforach,
- sprawdzenie wysokości poduszki powietrza – w razie potrzeby uruchomić sprężarkę,
- sprawdzenie stanu przełączników – urządzenia powinny pracować w automatyce,
- sprawdzenie stanu dławic zasuw i zaworów,
- sprawdzenie stanu zaworów tryskaczowych.
B. Kontrola tygodniowa:
- sprawdzenie i przedmuchanie zaworu bezpieczeństwa,
- sprawdzenie działania pomp,
- sprawdzenie stanu dławic pomp,
- sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku,
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- ewentualne odwodnienie pompowni,

C. Kontrola miesięczna:
- wszystkie zapasowe zasilania energią elektryczną pompowni przeciwpożarowej z
agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami wysokoprężnymi, należy
sprawdzić pod kątem poprawności ich działania,
- sprawdzenie działania samoczynnego urządzenia kontrolno - sygnalizacyjnego,
D. Kontrola kwartalna:
- sprawdzenie działania oraz wydajności każdej z pomp,
- sprawdzenie działania sprężarki powietrznej,
- sprawdzenie stanu i ewentualnie usunięcie zanieczyszczeń zbiornika hydroforowego,
- sprawdzenie działania zaworów zwrotnych; należy uruchomić wszystkie zawory
odcinające sterujące przepływem wody do tryskaczy, aby upewnić się, czy są one
zdolne do działania i ponownie zabezpieczyć we właściwej pozycji roboczej.
Dotyczy to zaworów odcinających we wszystkich zasileniach wodą, przy zaworze
kontrolno-alarmowym (zaworach kontrolno-alarmowych), zaworów odcinających
stref lub innych dodatkowych zaworów odcinających.
- kontrola stanu technicznego instalacji tryskaczowej; tryskacze, zawory sterujące z
elementami wykrywającymi pożar i zraszacze, na których powierzchni powstały
osady (inne niż lakiernicze) należy starannie oczyścić. Tryskacze, zawory sterujące,
które zostały pomalowane lub odkształcone należy wymienić. Należy sprawdzić,
czy przewody rurowe i ich uchwyty nie wykazują oznak korozji, jeżeli jest to
konieczne należy je pomalować. Powłoki lakiernicze na bazie bitumitów, na
przewodach rurowych, łącznie z końcówkami gwintowanymi rur ocynkowanych i
uchwytów, należy w razie potrzeby odnowić. W okresach, w których występują
niskie temperatury, sprawdzić czy nie występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody,
- sprawdzić czy wskaźniki przepływu działają prawidłowo,
- sprawdzić ilość i stan utrzymywanych części zapasowych.
E. Kontrola roczna:
- sprawdzenie każdej z pomp w sekcji tryskaczowej przy pełnym obciążeniu,
- należy sprawdzić działanie zaworów pływakowych zbiorników wody, aby upewnić
się, czy działają prawidłowo,
- sprawdzić filtry po stronie ssawnej pompy, komory osadowe oraz ich sita, kosz
ssawny z zaworem zwrotnym, sondy poziomowskazu wody (sondy pomiarowe
SK50) i w razie potrzeby oczyścić,
- oczyścić w ramach konserwacji zbiornik przeciwpożarowy.
F. Kontrola okresowa:
- należy mieć na uwadze, że urządzenia wyszczególnione w projektach technicznych
instalacji wodnych ochrony ppoż. zostały wyprodukowane w 1993 r.
Zaleca się, aby przy kontroli okresowej wskazanej w instrukcji obsługi sprawdzono:
- sieć przewodów rurowych dokładnie przepłukać i zbadać hydrostatycznie, stosując
ciśnienie równe maksymalnemu ciśnieniu statycznemu. Zaleca się, aby sieć
przewodów rurowych skontrolowano od wewnątrz i zewnętrznie. Należy usunąć
wszystkie uszkodzenia, które mogłyby pogorszyć parametry urządzenia
tryskaczowego. Zaleca się zdjęcie i skontrolowanie określonej liczby tryskaczy –
należy próbki poddać badaniom w Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony
Przeciwpożarowej, gdzie powinien zostać wydany certyfikat określający, że
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tryskacze mogą być dalej eksploatowane. W przypadku negatywnego wyniku
badania wszystkie tryskacze w obiekcie należy wymienić na nowe.

G. Kontrola doraźna:
- po usunięciu wszelkich awarii w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
wewnętrznej i sieci wodociągowej przeciwpożarowej zewnętrznej związanych z
hydrantami, zachodzi konieczność konserwacji zaworów hydrantowych (przegląd
elementów ślizgowych – gwint, wrzeciono, wrzeciono w miejscu uszczelnienia,
połączenie grzybka z wrzecionem, gwinty łączenia pokrywy głowicy z korpusem
zaworu, usunąć ewentualne tlenki i pokryć smarem wodoodpornym wszystkie
wymienione elementy, sprawdzić stan uszczelek).
Uwaga:
- należy 2 razy w roku przedstawić zbiorcze protokoły z wykonania przeglądu i
konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych (tryskacze) i urządzeń w
pompowni przeciwpożarowej,
- Należy 1 raz w roku przedstawić zbiorczy protokół z przeglądu i konserwacji
zbiornika przeciwpożarowego i znajdujących się w nim urządzeń.
3. Hydrofornia II strefy wody zimnej oraz instalacji wodnej I i II strefy wody zimnej.
A. Kontrola codzienna:
- wizualny przegląd instalacji i urządzeń wraz z uszczelnieniem ewentualnych
przecieków,
- sprawdzenie stanu zaworów przelotowych, spustowych i zwrotnych,
- sprawdzenie stanu głowic wodowskazowych,
- sprawdzenie wielkości poduszki powietrznej.
B. Kontrola tygodniowa:
- konserwacja („przedmuchanie”) zaworu bezpieczeństwa i sprawdzenie stanu
plomby.
C. Kontrola miesięczna:
- przegląd silników pomp (sprawdzenie wielkości pobieranego natężenia prądu).
D. Kontrola półroczna:
- wyczyszczenie zbiorników,
- wyczyszczenie szkieł wodowskazowych,
- wymiana uszczelnienia szkieł wodowskazowych.
4. Systemy wentylacyjne
A. Kontrola codzienna:
- sprawdzenie, czyszczenie i ew. wymiana filtrów powietrza,
- sprawdzenie działania siłowników,
- kontrola szczelności styku pomiędzy rotorem i kołnierzem uszczelniającym w
wymienniku ciepła,
B. Kontrola miesięczna:
- czyszczenie filtra wody grzewczej,
- kontrola stanu klap przeciwpożarowych (stanu silnika Bielmo i mechanizmu).
C. Kontrola kwartalna:
- sprawdzenie równoległości kół pasowych,
- sprawdzenie działania klap przeciwpożarowych,
D. Kontrola półroczna:
- kontrola pracy agregatów (wykonanie pomiaru wydajności),
- wyczyszczenie wentylatorów i silników,
- kontrola pracy łożysk,
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- sprawdzenie stanu uszczelnień i połączeń wentylatorów,
- sprawdzenie temperatury obudowy łożysk wentylatorów,
- stan oraz napięcie paska klinowego w przekładniach pasowych,
- czyszczenie nagrzewnic wodnych,
- wymiana filtrów powietrza,
- czyszczenie, wymiana uszczelnienia i smarowanie zaworów regulacyjnych i
odcinających,
- czyszczenie lameli wymiennika ciepła
E. Kontrola roczna:
- sprawdzenie balansu kół wentylatorów.
5. Kotłownia gazowa
A. Kontrola codzienna:
- kontrola poziomu wody w instalacjach,
- kontrola pracy kotłów i pomp,
- przegląd stanu zaworów.
B. Przegląd miesięczny:
- sprawdzenie stanu działania modułu alarmowego wykrywającego gaz.
C. Kontrola roczna:
- konserwacja (czyszczenie) filtra Fs.
6. Instalacja ciepłej wody użytkowej
A. Kontrola codzienna:
- wizualny przegląd armatury i urządzeń,
- sprawdzenie pracy pomp napędów zaworów i modułów sterujących,
- sprawdzenie temperatury wody ciepłej strefy I i II,
- kontrola pracy manometrów kontaktowych,
- sprawdzenie szczelności dławic zaworów i połączeń.
B. Kontrola miesięczna:
- konserwacja („przedmuchanie”) zaworów bezpieczeństwa na rurociągach cwu strefy
I i II,
- szczegółowa kontrola pracy pomp,
- konserwacja (czyszczenie) filtrów Fs.
7. Instalacja kanalizacyjna ścieków fekalnych, technologicznych i opadowych
A. Kontrola doraźna:
- sprawdzenie drożności kanałów odprowadzających ścieki do przyłączy kanalizacji
zewnętrznej każdorazowo na zlecenie Zamawiającego;
- wymiana złoża dolomitu w neutralizatorze ścieków kwaśnych w okresie letnim 2018
roku zgodnie z opisem technicznym przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do
budynku D wraz z obiektami podczyszczania ścieków;
- przegląd i konserwacja instalacji odwadniającej posadzki w budynku A w okresie
letnim 2018 roku.
8. Stacja uzdatniania wody
A. Kontrola codzienna:
- wykonanie próby twardości wody i uzupełnienie złoża soli w zbiorniku w razie
potrzeby.
9. Instalacja ogrzewania klatki schodowej budynek E oraz pomieszczenia agregatu
prądotwórczego
A. Kontrola codzienna w okresie grzewczym:
- kontrola parametrów pracy kotła,
- wizualny przegląd armatury i urządzeń.
B. Kontrola przed sezonem grzewczym:
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- kontrola stanu wody w instalacji i ew. uzupełnienie;
- uruchomienie wraz z ustawieniem parametrów pracy na programatorze;
C. Kontrola po sezonie grzewczym:
- wizualny przegląd armatury i urządzeń;
- wyłączenie kotła.
Przeglądy codzienne wykonywane są co 12 godzin. Wszystkie przeglądy i kontrole musi
wykonywać co najmniej dwóch pracowników, z uwagi na rozległość obiektu wskazane
byłoby wyposażenie ich w radiotelefony. Wszystkie odczytane parametry ciśnienia i
temperatury oraz stwierdzone nieprawidłowości i sposób ich usunięcia muszą być zapisywane
w prowadzonej „książce konserwacji i napraw”. Wszelkie konserwacje i naprawy należy
wykonywać zgodnie z załączonymi instrukcjami.
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