zakres prac i wykaz czynnościobietych wynagrodzeniem rvczałtowym

ZAŁACZN|K1

(wod-kan. cwu.. co.. gaz, elektryka).
I.

Diasnos

a)
b)

c)
d)

II.

serwacla l

tacia i

lektrvczn

sprawdzanie stanu połączeń przewodów elektrycznych, regulacji,
Przegląd i konserwacja tablic rozdzielczych orazpionów zasilających i rozdzielni,
conriesięczne odczytywanie liczników głównych i subliczników energii elektrycznej
w tYm dŹwigi, lokale uzytkowe, pomieszczenia techniczne i administracyjne
dostarczenie danych w formie tabeli do 14 dnia następnego miesiąca,
kontrola nielegalnych obwodów poboru energii elektrycznej z instalacji
administracyjnej.

serwacia i
ii central
]Łody uzytKowe| wrazZw
owniczvmi:
Bieżąca konserwacja instalacji c.o. i c.w.l-t., w tyn] węzłów cieplnych lv br,rdynkach
nrieszkalnYch i towarzyszącyclr Spółdzielni, zapewniająca prawidłową i bezawarvjną pracę

Dia

instalacji w zakresię:

a)

Lrdział W dokonywaniu rozruchlt instalacji przez

MPEC na początku

c)

grzewczego,
bieżące napełnienie instalacji c.o.,
odpowietrzenia instalacji po napełnieniu w węzłach i lokalach mieszkalnych.

e)

pionaclr w mieszkaniach i lla klatkach sclrodowych,
kontrola Parametrów pracy węzłór,v w zakresie c,o.

b)

d)

kontrola działania, zaworów grzejnikowych

i

sezonu

odpowietrzników na grzejnikach

i

i c.w.u. oraz przekazywarlie
danych do Działu Technicznego,
0 co najrnniej jeden razw roku po sezonie grzewczyllr czyszczetlie filtrów iodmulaczy,
g) jeden raz w nriesiąctl kontrola zaworćlw bezpieczeIistwa,
h) kotltrola przed sezonell] grzewczynr grzejników w pomieszczeniach ogólnego uzy,tkLr,
ze szcze golllym u lvzg ęd n e n ie m autoInatycztlyc h od pow etrzn i ków,
i) usuwanie przyczyll niedogrzania grzejników z ewentualnym ich przepłukaniem,
l

j)

k)

i

sporządzanie posezonowej notatki

o

stanie węzłów

w zakresie c,o. oraz

z określeniem konieczności i kolejności wykonarlia prac remontowyclr,

w okresie zinlowym
iw

c.w.Ll.

stała kontrola pracy grzejników na klatce schodowej oraz

caclr ce l ern zabezpieczen i a przed zatnarzanienl.
regulacja i ustawiarlie zaworów bezpieczetistwa na instalac_ji cwu,
i

l)
m)

i

n

sta l acj

p

i

rvn

i

ciągłego Iradzoru Ilad prawidłową pracą wewnętrznej instalacji, c.o. poprzez
sprawdzanie nastaw wstępriych przygrzejnikowych, zaworów regLllacyjnych
podpionowych oraz zaworów regrrlacyjnych na gałęziach i ich korygowaIrie w

uzgodnierriu ze Spółdzielnią,
uszczelniaIria dławic zaworów odcinających w węźle c.o. oraz przy zaworac|t
przelotowych i pod piollalni.
o)
szcze l tr arr a połączeri kołn erzowy ch or az złączek grzej n korvych,
p) udrożtriania gałązek grzej n ikowych,
q) ponriar temperatury w rnieszkaniach i w lokalach użytkowych w przypadkLr
wystąpienia niedogrzewania z wpisatlieIn danych do karty zlecenia.
n)

l"t

i

i

i

i

III. Diagnostyka. konserwacja i eksptoatacia instalacii i urządzeń wod - kan.:

l.

zabezpieczenie instalacji przed korozją,

str.

1

2.

PrzeczYszczenie

i

udroznienie zatkanych pionów, poziornów

i

strrdzienek karializacyjnych

ogólnodostęPnYclr oraz połączai do sieci, do pierwszej stLrdzienki przed budynkiem,

sYstematYczne (co rniesiąc) sprawdzanie i usuwanie niedrożnościkratek ściekowych
w
piwnicach budynków,
4. dokonYwanie odczytów liczników głównych i subliczników wod.-kaIl.
(MpEC i MpWiK) na
koIliec każdego rniesiąca.
5. dokonYwanie odcz)'tów kontrolnych wodomierzy wody zimnej i
ciepłej oraz liczników ciepła
w wytypowanych lokalach,
6. dokonywanie odczy,tów liczników wody w lokalach użytkowych,
1. sPrawdzanie szczelnoŚci instalacji wod.
-kan. w budynkach'i szczelnościinstalacji wodnej w
nrieszkaniach nieopomiarowanych /bez wodom ięrzal iazna kwaftał,
8, czyszczenie wpustów ulicznych na drogach wewnątrz spółdzielczych,
9. czYszczenie rusztów odProwadzających wodę opadową przy girazach,
wejściachdo klatek
schodowych, pomieszczeń technicznych i w cllodnikach,
l0. czyszczenie studzienek wody opadowej będących w zasobach spółdzielni,
l1. czYszczenie kratek Ściekowych w węzłaclr c,o. i pomieszczeniach ogólnego uzytku,
l2, Plornbowanie nowozalnontowanych wodonierzy, kontrola -nieniruszalności plonlb
w nrieszkaniach i lokalaclr uzytkowyclr wyposazonyóh w wodonrierze,
l3. bieżąca kontrola stanu pomp odwadniających budynki,
_r.

2.
]
4.
5.
6.
1

V.

.

przegląd instalacji gazowej zlokalizowane; w pŃnicacĘ
Przegląd rnożliwościdostępu do zaworów i kLrrków oraz ich stanu technicznego.
sPrawdzanie Przejśćinstalacji przezzewnętrzne i wewnętrztre ścianybLldynku]
sprawdzanie stęzenia gazu w piwnicach,
kontrola szczelności połączeń gwirltowanych i kurków w budynkach,
sPrawdzanie stężenia gazll we wnękach gazomierzowych, Śzczelności połączeń oraz stanu

tec htl iczIlego gazoIll ierzy.

sPrawdzanie stanu elastycznyclr podłączeIi przyborów gazowyclr

w

lokalaclr pod kątern

zgodności z wymaganymi atestami,
8. sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej,
9. badarrie szczelności całościinstalacji gazowej w lókalach mieszkalnyclr,
l0. sPrawdzanie szczelności urządzeri gazowych tj. piecyków, term i kuóhenek gazowyc1r,
l l. badanie stężenia tlenku węgla w spalinach pieiykówgazowych,
12. Przekazanie stosowllych Protokołów (według wzorLr) w dacie zakoIi częt,lia prac związanych ze
sprawdzeniem szczelności instalacji w danynl budynku.

l,
2.
3.
4.
5,
6.
1.
8.
9.

sprawdzanie działania pomp,
kontrola działaniawyłącznika ciśnieniowego,
korltrola działaniazaworLl bezpieczeństwa,
kontrola tablicy rozdzielczej,
kontrola i czyszczenie filtrów,
sprawdzenie działania zaworów zwrotnyclr i armatury, wymiana uszczelek,
sprawdzenie łożyskw pompach i silnikach,
wYkonanie r,vszelkich czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń hydroforowych,
dokonYwanie sPrawdzeń_szczelności połączeri insialacji'i zawórów przy pracLljącej instalacji
pod ciśnieniern, uszczelnienie oraz likwidacja przecieków z zaworów,
l 0, utrzynranie w czystości pornieszczeri hydroforowyclr,
l l. bieźąca obsługa hydroforni lv zakresie instalacji rł,ocl. * kan,

VI. Pozos

a)
b)

c)

ustalanie i przedstawienie w formie pisemnej przyczyń zalinia i uszkodzeIi powstałych w
wYniku awarii instalacji w mieszkaniach, lokalach rrzytkowyclr, pomieszczeniach wspólnych,
współpraca ze służbamiteclrnicznymi w zakresie napia* initataÓli i urządzeń należąóych do
MPEC, Zakładu EItergetycznego, Zakładu Gazowlliczego i MPWiK,
sPorządzanie notatęk dla służbteclrnicznych (inspektorów) o starlach awaryjnych i
korliecznych od wykonania pracach remontow,ycil.

str, 2

