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                                                                                                                             Radom 20. 05. 2022 r. 

 

                                                   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Zamawiający -  zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie przeglądu stacji redukcyjno-

pomiarowej i  kontroli szczelności instalacji gazu w budynku kotłowni na terenie Szpitala 

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

opis przedmiotu zamówienia: Przegląd – zakres czynności   
1. Sprawdzenie stężenia gazu miernikiem i lokalizacja wycieków wykrywaczem 
nieszczelności.  

 2. Usunięcie ewentualnych nieszczelności.   
3. Sprawdzenie spadku ciśnienia na filtrze, oczyszczenie lub w przypadku dużego zabrudzenia wymiana wkładu. 
4. Sprawdzenie stanu zaworów szybkozamykających tj. szczelność zamknięcia i regulacja progowego ciśnienia 
przy  wzroście i spadku ciśnienia gazu.   
5. Sprawdzenie stanu zaworów wydmuchowych bezpieczeństwa i ewentualna wymiana elementów 
podlegających  zużyciu tj. membrany z tworzyw sztucznych i gumy, oraz regulacja progowego ciśnienia otwarcia.  
6. Sprawdzenie reduktorów szczelność zamknięcia przy braku poboru gazu, ewentualna wymiana elementów  

podlegających zużyciu ruchomych ścierających, regulacja ciśnienia pracy.   
7. Sprawdzenie szczelności zamknięcia armatury.   
8. Sprawdzenie stanu gazomierza ewentualne uzupełnienie poziomu oleju.   
9. Sprawdzenie poprawności wskazań przyrządów pomiarowych.   

10. Sprawdzenie pokryć antykorozyjnych, ewentualne oczyszczenie i uzupełnienie ubytków powłoki malarskiej na  
rurociągach i armaturze.   
11. Oznakowanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
12. Zawieszenie , uzupełnienie tablic ostrzegawczych na obudowie stacji.   
13. Założenie i prowadzenie książki eksploatacji stacji.   
14. Wysprzątanie pomieszczeń i dokonanie wpisu w książce obsługi stacji..   
15. Sporządzenie protokołu powykonawczego.   
16. Przekazanie informacji o wykonanym przeglądzie do dyspozycji gazu PSG sp. z o.o.   

KONTROLA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 
ZLOKALIZOWANEJ NA  TERENIE SZPITALA   

Szczelność zewnętrzna instalacji należy sprawdzić za pomocą urządzeń typu:   
- elektroniczny wykrywacz gazu   
- eksplozymetr   
- spryskiwacz ze środkiem pianotwórczym  
Zakres czynności dotyczących kontroli instalacji:   
Sprawdzenie;   
-kurków głównych instalacji   
-automatycznych zaworów odcinających   
-odcinków instalacji poza budynkiem, oraz odcinki instalacji rozprowadzającej   
-piony gazowe   
-odcinki instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych   
-gazomierze w zakresie montażu i szczelności ich połączeń   
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-urządzenia gazowe w zakresie połączenia z instalacją   
-szczelność zewnętrzną przewodów instalacji gazowych i elementów wyposażenia   
-ocena zabezpieczenia antykorozyjnego, oraz oznakowania i dostępności armatury 

odcinającej 

  Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół z wykonanej kontroli 

1) termin wykonania zamówienia:       5 dni 

2) warunki udziału w postępowaniu Posiadanie uprawnień gazowych 

3) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:       kserokopia uprawnień 

4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami:   Tadeusz Ciastek tel.  502 815 264 

5) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:   nie 

6) termin związania ofertą:        30 dni 

7) opis sposobu przygotowywania ofert:         pisemnie  

8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:    w sekretariacie SWPZZPOZ Radom ul. 

Krychnowicka 1 w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszenia. 

9) opis sposobu obliczenia ceny:               100%  cena  usługi 

10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:      100% cena  

11) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 

żąda wniesienia zabezpieczenia:     nie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, który to regulamin jest udostępniony na stronie internetowej  

www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

 

….…………………………………………… 
Data i podpis kierownika zamawiającego 


