
 
 

          Radom: dnia 10.05.2022 r.  
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
 

Dyrekcja SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w  

Radomiu zaprasza do składania ofert na zadania pn.: Wykonanie czynności serwisowych w Stacji 

Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie SWPZZPOZ im dr. B. Borzym przy ul. 

Krychnowickiej 1 w Radomiu” 

                

Zamawiający: 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 

Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. 

Krychnowicka1   

Nazwa 
Zadania: 

Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody 

znajdującej się na terenie SWPZZPOZ im dr. B. Borzym przy ul. 

Krychnowickiej 1 w Radomiu” 

Przedmiot 
zamówienia: 

W ramach zadania należy wykonać:  

I. Czynności serwisowe w stacji uzdatniania wody typu AQUAMx4 

1. Czyszczenie wewnętrznych elementów sterujących środkiem Iron-x 

2. Płukanie złoża odżelaziaczy i odmanganiaczy silnym strumieniem powietrza 

3. Przegląd układu napowietrzającego ( elektrozawory, sprężarki, 

odpowietrzniki, aerator) 

4. Czyszczenie odpowietrzników na zbiornikach  

5. Kontrola uszczelnienia pomp, dmuchaw, kompresorów 

6. Przeprowadzenie dodatkowej regeneracji. 

7.Czyszczenie kanałów pilotowych w sterownikach pneumatycznych stager z 

nagromadzonych osadów. 

8. Regeneracja  zaworów membranowych 

9. Czyszczenie zbiorników z nagromadzonych osadów. 

10. Dezynfekcja układu. 

11. Dopłukanie złoża. 

12. Sprawdzenie i regulacja układu napowietrzania 

13. Krótkotrwałe otwarcie i opróżnienie martwych miejsc typu obieganki. 

Własne badanie wody i regulacja stacji. 

II. Czynności serwisowe w stacji dozowania. 

1.Czyszczenie zbiornika na chemię. 

2. Czyszczenie elementów głowicy sterującej. 

3. Odpowietrzenie układu 

III. Czynności serwisowe w stacji zmiękczania wody typu DUBLO-PF IC 

1. Czyszczenie wewnętrznych elementów głowic sterujących   środkiem 

Iron-x (sitka, iniektor ) 

2. Czyszczenie zbiornika soli zmiękczacza. 

3. Czyszczenie wkładów filtra wstępnego. 



 
 

4. Dezynfekcja filtra wstępnego. 

5. Uzupełnienie zbiornika soli. 

6. Odpowietrzenie układu. 

7. Sprawdzenie poprawności zasysania i napełniania solanki. 

8. Sprawdzenie poprawności zastawów głowicy 

9. Sprawdzenie poprawności działania turbiny. 

10. Krótkotrwałe otwarcie i opróżnienie martwych miejsc typu obiganka. 

11.  Sprawdzenie maksymalnego przepływu wody i ewentualna regulacja. 

12. Badanie wody i regulacja stacji. 

IV. Czyszczenie serwisowe w stacji zmiękczania wody typu ZE-050-OB. LX 

1.  Czyszczenie wewnętrznych elementów głowic sterujących   środkiem Iron-x 

(sitka, iniektor ) 

2. Czyszczenie zbiornika soli zmiękczacza. 

3. Czyszczenie wkładów filtra wstępnego. 

4. Dezynfekcja filtra wstępnego. 

5. Uzupełnienie zbiornika soli. 

6. Odpowietrzenie układu. 

7. Sprawdzenie poprawności zasysania i napełniania solanki. 

8. Sprawdzenie poprawności zastawów głowicy 

9. Sprawdzenie poprawności działania turbiny. 

10 .Krótkotrwałe otwarcie i opróżnienie martwych miejsc typu obiganka. 

11.  Sprawdzenie maksymalnego przepływu wody i ewentualna regulacja. 

12. Badanie wody i regulacja stacji. 

 

Kryterium 
oceny ofert: 

100 % Cena oferty 

Miejsce 
składania 
ofert: 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. .Krychnowicka 1 - 

sekretariat  

Forma 
złożenia 
ofert: 

Ofertę należy złożyć osobiście, listownie lub przesyłką kurierską  

w zaklejonej kopercie z napisem: 

Oferta na zadanie pn. Wykonanie czynności serwisowych w stacji uzdatniania 

wody znajdującej się na terenie SWPZZPOZ im dr. B. Borzym przy ul. 

Krychnowickiej 1 w Radomiu” 

 
lub drogą elektroniczną na adres : sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

Termin 
złożenia 
ofert: 

18 maja 2022 r. do godz. 12:00 



 
 

Informacje 
dodatkowe: 

1. Termin wykonania 25.05.2022 r. 

2. Termin płatności 14 dni 

2. Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie stosownym protokołem odbioru. 

3. Pytania można kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres:  

tadeusz.ciastek@szpitalpsychiatryczny.radom.pl  tel. 48 3324515  

 

 

 

 

 

 

( podpis Zamawiającego) 
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