Radom, 13.02.2019r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dwa zakresy usług:
Zadanie nr 1. Serwisowanie urządzeń przepompowni ścieków technologicznych
w kompostowni Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94.
Zakres usługi:
1. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje chemoodporne pompy ścieków
technologicznych typ 50EWF 5-20 – 2 sztuki.
2. Sprawdzenie prawidłowości pracy pomp.
3. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń sterowniczych pomp.
4. Czyszczenie sond i regulacji dzwonu.
5. Ustawienie w razie potrzeby sterowania w szafie sterowniczej.
6. Sprawdzenie drożności rury odpływowej.
7. Przeprowadzenie kontroli poprawności działania w/w urządzeń 3 razy w roku (co 4
miesiące).
8. Umowa na okres 12 miesięcy.
Zadanie nr 2. Serwisowanie urządzeń przepompowni ścieków technologicznych
na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 oraz
przeprowadzania raz w miesiącu okresowych kontroli poprawności działania urządzeń.
Zakres usługi:
1. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje przepompownie ścieków
technologicznych – 4 sztuki tj. KT6, KT8, W1, W2 oraz przepompownie ścieków
sanitarnych KS29 – 1 sztuka.
2. W każdej z przepompowni Wykonawca sprawdzi:
 Pomiar natężenia prądu roboczego silników pomp;
 Zabezpieczenie różnicowoprądowe;
 Układ ogrzewania wnętrza szafy;
 Pomiar poziomu ścieków – sondy hydrostatyczne;
 Poziom suchobiegu – pływakowy sygnalizator poziomu;
 Poziom przelewu;
 Zewnętrzną sygnalizację stanów awaryjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 utrzymania urządzeń w pełnej sprawności;
 naprawy urządzeń;
 regulacji urządzeń do bieżących potrzeb eksploatacji;
 zgłaszania potrzeb wymiany wyeksploatowanych podzespołów;
 konserwacji urządzeń sterowania;
 dbania o prawidłowe wskazania urządzeń pomiarowych;
 szkolenia operatorów w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń;
 diagnozowania przyczyn występowania uszkodzeń, zgłaszania wniosków co do
sposobu zapobiegania uszkodzeniom;

 dokonywania drobnych modyfikacji układów sterowania, oprogramowania
sterowników i parametryzacji falowników do potrzeb bieżącej eksploatacji;
 dyspozycyjności przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Umowa na okres 12 miesięcy.
W załączeniu mapa poglądowa z lokalizacją urządzeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Andrzejem Stobienieckim tel. 48 380-20-38 lub
501 347 421.

Prosimy o przesyłanie ofert cenowych z podziałem na 2 zakresy usług (Zadanie nr 1 i Zadanie
nr 2) na adres: a.kultys@radkom.com.pl do dn. 20.02.2019r.

