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Opis przedmiotu zamówienia 
  

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi 
konserwacji obiektu Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości  MiNP przy ulicy 
Przemysłowej 69 polegającej na wykonaniu: 
 
1.1.Roboty ogólnobudowlane 
- Dokonywanie przeglądów stanu technicznego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 
dwa razy w roku ( wiosna, jesień ) w celu ustalenia niezbędnych prac remontowych. 
- Czyszczenie rynien i rur spustowych dwa razy w roku ( jesień i wiosna ) – instalacja 
ciśnieniowa. 
- Naprawa obróbek blacharskich ( rynien, rur spustowych i pozostałych elementów ). 
- Zabezpieczenie przecieków z dachu. 
- Miejscowe uszczelnienie  pokrycia dachowego. 
- Naprawa zamków, zawiasów i zamknięć do drzwi, naprawa samozamykaczy. 
- Dopasowanie drzwi, regulacja i naprawa bram segmentowych w poszczególnych boksach. 
- Naprawa koszy na śmieci.  
- Naprawa elementów małej architektury.  
 
1.2.Roboty instalacyjne 
 
Instalacje ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej. 
- Odpowietrzanie instalacji gazowej  
- Uruchomienie nagrzewnic gazowych z rozpoczęciem sezonu grzewczego  
 
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 
- Likwidacja przecieków na instalacji wodociągowej ( uszczelnianie zaworów, złączek i 
wymiana głowic ). 
- Usuwanie zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej  
- Usuwanie zatorów na przyłączach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
- Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych. 
- Czyszczenie wywiewek na instalacji kanalizacyjnej. 
- Czyszczenie wpustów i  poziomów na kanalizacji deszczowej w miarę potrzeb. 
 
 Instalacja elektryczna 
- Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zasilających lokale użytkowe.  
-Sprawdzanie i regulacja czasu działania oświetlenia w pomieszczeniach higieniczno- 
sanitarnych. 
-Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych, wyłączników i przycisków oraz korytek 
kablowych rur i przewodów elektrycznych. 
-Wskazanie miejsc podłączenia urządzeń elektrycznych na czas remontów wykonawcy na 
nieruchomości. 
 
Instalacja odgromowa 
- Sprawdzanie i konserwacja stanu połączeń i ciągłości instalacji odgromowej ( uzupełnienie 
braków i smarowanie złączy ). 
 
2. Powierzchnia budynku podlegająca konserwacji wynosi: zgodnie z załącznikiem nr1 
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest świadczyć usługę będącą przedmiotem zamówienia 
całodobowo ( 24 godziny ), 7 dni w tygodniu ( również w niedzielę i święta ). 
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do 
likwidacji zaistniałych awarii oraz do likwidacji skutków awarii. 
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5. Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić niezbędną dokumentację w zakresie rejestru 
robót konserwacyjno-remontowych dla nieruchomości. 
 


