Znak sprawy 52/NNN/A/KR2/ZO/2018

Zał. nr 2 do umowy

Harmonogram usług

1. Usługa w zakresie przeprowadzenia badania szczelności instalacji gazowej i aparatów
gazowych wraz z doszczelnieniem – określona w §1 ust. 1 umowy wykonywana jeden raz
w roku przed uruchomieniem sezonu grzewczego do 01.10.2018r.
- dla obiektu Kraków ul. Prokocimska 6 – 2 razy w czasie trwania umowy tj. listopad 2018r.
oraz maj 2019r.

2. Usługa przeglądu i konserwacji kotłów gazowych i olejowych przed uruchomieniem i po
zakończeniu sezonu grzewczego – określona w §1 ust. 2 umowy wykonywana dwa razy w
roku: przed uruchomieniem sezonu grzewczego nie później niż do 01.10.2018r. i po
zakończeniu sezonu grzewczego nie później niż do 10.05.2019r. Powyższa usługa polega
także na włączeniu przedmiotowych kotłów w chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego oraz ich
wyłączeniu po zakończeniu sezonu grzewczego.

3. Określona w § 1 ust. 3 usługa przeglądu gwarancyjnego kotłów gazowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Brzeźnica ul. Wiślana 18 - do 18.12.2018,
Klucze, ul. Zawierciańska 18 - do 10.08.2019r.
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 9 - do 31.12.2018r.
Nowa Wieś, ul. Pocztowa 4 – do 22.10.2018r.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 58a – do 14.10.2018r.
Sułoszowa ul. Krakowska 139 – do 26.10.2018r.
Zator, ul. Kościuszki 2 – do 30.10.2018r.
Kraków ul. Szybisko 36 do 04.09.2018 r. – dotyczy UP
Kraków ul. Szybisko 36 do 15.11.2018 r. – dotyczy mieszkania prywatnego

4. Usługa stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz i olej opałowy oraz
instalacjami c.o. i c. w .u. – określona w §1 ust. 4 umowy – stały dozór w sezonie
grzewczym od 01.10.2017r. do 30.04.2018r. dla wszystkich wykazanych pozycji poza
obiektami w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 2a oraz Zawoi 991, gdzie stały dozór realizowany
jest w okresie od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.

5. Usługa stałego dozoru nad urządzeniami wymiennikowi Kraków ul. Grochowska 2 oraz
ul. Cystersów 21 określona w § 1 ust. 5 - od 01.10.2018r. do 30.04.2019r.

Wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1 do umowy

