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Zestawienie
1. W zakresie instalacii c.o. i c.w.u:
a) odpowietrzenie instalacji C.o. w sezonie grzewcrym wł4cznie
z grzejnikami w mieszkaniach;
b) Uczestniczenieprzy uzupełnianiui rozruchu instalacji C.o.;
c) Kontro|a działaniaoraz wymiana niesprawnych zaworów grzejnikowych,
podpi onowy ch, odpowi etrzaj qcych. wym i ana głowic zaworów ;
d) Kontrola parametrów pracy węzłow w zakresie c.o. i c.w.u. oraz
ptzekaąlwanie danych do działuAdministracji _ osiedle Wólki;
e) Spuszczanięwody z instalacji c.o. i c.w.u. i ponownejej napełnianieoraz
odpowi etrzanie in stalacji w g zlecen dziatu A dmini stracji ;
0 Usuwanie osadu na ',czyszczakach', instalacji ciepłej i zimnej wody _
Osiedle Wolki;
g) Wymiana odpowiętrzników na sieci centralnego ogrzewania . koszt
odpowietrznikaponosi Spółdzielnia;
h) Wykonanie innych zleconych przez działAdministracji prac;
2. W zakresie instalacii wod. -kan:
a) L ikwidowanie nięszczelnościinstalacji wodociągowej;
b) Wymiana gtowic do zaworów(zawory grzybkowe)
c) Wymiana niesprawnych zaworów;
d) Kontrola indywidualnych wodomierry oraz ich czyszczenie wg zleceń
działu
e) Usuwanie zgłoszonych niedrozności pionów kanalizacji, w razie
ni edroznościpoziomów kana|izacyjnych dy ilurny pracownik uprawniony
jest do wezwania na koszt Spółdzielni słuzb wykonujęcych udraznianie
kanalizacji i odsysanie osadów;
na instalacji wodnej od ,,węńa,,_ za wyjętkiem
0 Usuwanie nieszcze|ności
wymiany zaworów głównych przed wodomierzami w mięszkaniach
i lokalach uzytkowych;
g) Systematyczne sprawdzaniei usuwanie niedroznościkratek ściekowyćh
w pomieszczeniach technicznych (węztow, suszarniach, wodomierzach
itp.) piwnicach;
h) Wymiana stojęcych wodomierzy stwierdzonych przy odcrytach wody
i zgłoszonych przez l okatora;

i) Usuwanie na bteiqco stwierdzonych braków plomb na wodomierzach
wraz Ze sporzqdzeniem protokołu;
j) Biezqce wykonywanie odbioru technicznego wymiany wodomierzy
w lokalach wraz Ze sporządzeniem protokołu odbioru z udział.emosoby
udostępniaj qcej l okal ;
k) Biezęca kontrola szczelnościinstalacji wodnej i ich likwidacja;
l) Plombowanie
nowo
zamontowanych wodomierzy,
kontrola
nienaruszalności plomb w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
wyposazonychw wodomierze na z|eceniędziałuAdministracji.
3. W zakresie instalacii gazowei:
W przypadku zgłoszonego przez Spółdzielnię lub mieszkańca podejrzenia
rozszcze|nieniainstalacji gazowej _ natychmiastowe,nieodpłatne(do zaworu)
wykonanie, przez osobę posiadajęc4 wymagane przepisami uprawnienia,
przeglqdu gazowego wskazanej instalacji wraz z usunięciem stwierdzonych
usterek (do zaworu), oraz sporzqdzeniemprotokołuz wykonanych crynności.
Protokotpowinien zawieraćpodpis i pieczęcosoby wykonującej przeglqd.
Za zaworemusunięcieusterki odpłatnie(płatność
po stronie lokatora).
4. W zakresie instalacii elektrvcznei:
a) Usuwanie awarii, które nie podlegaję usunięciu przez Zal<ład
Energetyczny;
b) Wymiana i wł4czanie bezptecznikow do mieszkan znajdujęcych się na
klatce schodowej
c) BieŻqca konserwacja instalacji elektrycznych tj, zapewnienie usuwania
usterekzwi4zanych z oświetleniemklatek schodowych, piwnic, wejśćdo
klatek
schodowych oraz
usterek zewnętrznego oświetlenia
zainstalowanegona budynkach i wokół budynkow;
d) Wymiana i regulacja wyłęczników czasowych, zmierzchowych,
ruchowych itp.;
e) Wymiana wyłęcznikow światła oraz oświetlenia W budynkach
Administracyjnych Społdzielni;
5. W zakresie obsługiogólnobudowlanei/konserwatorskiei:
a) Usuwanie przecieków z obróbek blacharskich dachów w przypadku gdy
wymaga to jedynie uszczelnienia silikonem lub masę uszczelniajqcą;

b) Uszczęlnienie obróbek blacharskich krawędzi balkonów oraz ścian
znĄdujących się przy balkonach,
c) Uszczelnianie dekarskę masQ bitumicznq drobnych pęknięć połaci
dachowych;
d) Uzupełnianie i wymiana SZyb w oknach, drzwiach i bramach
w pomieszczeniach ogólnych, piwnicach, klatkach schodowych
i tablicach ogłoszeńzmatęriatów dostarczonychprzęz Spółdzielnię;
e) Utrzymanie konserwacyjne i regulacja drzwi wejściowych do
wiatrołapow i klatek schodowych _ klamki, zawiasy, zamki, Zasury _ Za
wyjętkiem prac objętychumowę domofonów;
f) Naprawa uszkodzonych tynków na powierzchni nie przekraczaj4cej I m2;
g) Malowanie fragmentów ścian i sufitow po zaciekach i naprawach
instalacji w pomieszczeniachdo I m2;
h) Uzupełnienieubytków posadzki wejśćdo klatki schodowej powierzchni
do 1m2;
i) Podniesienie zapadniętych pĘtek chodnikołVych oraz kostki brukowej
powierzchni do I m2;
j) Zabezpieczęnie miejsc mogęcych stwarzac zagroŻeniedla życiai zdrowia
osób trzecich poprzez Wygrodzenietaśmęostrzegawczq;
k) Biezęca konserwacja i naprawa obiektów małej architektury na placach
zabaw należzqcy
ch do Zamawiaj ęcego;
1) Malowanie ławek,koszy na śmieci, utzqdzenna placach zabaw,ogrodzeń
i słupków ogrodzeniowych,wymiana listew ławekwg zleceń działu
m) Po sezonie zimowym usuwanie piasku z piaskownic w ilościniezbędnej
do zapełnieniapojemników na zapaspiasku do posypywania osiedli oraz
uzupetnienie piaskownic nowym piaskiem - koszt piasku i transport
pokrywa Spółdzielnia;
n) Konserwacja i naprawa elementów metalowych szafek licznikowych
(gazomierzy, wodomierzy, licznikow energii elektrycznej) w budynkach
z materiatów dostarczonych prZeZ Społdziel ni ę;
o) Czyszczęnię niedroznych rynien i rur spustowych, sprz4taniedaszków
nad wiatrołapami 2 razy w roku, do których nie jest wymagany sprzęt
specjalistyczny;
p) Wymiana uszkodzonych rynien , kolanek i rur spustowych- materiałoraz
uĘcie specjalistycznego sprzętu po stronie Spółdzielni - w przypadku
braku dostępu z drabiny do 4 metrów"

q) Naprawa oraz wmiana zapadniętych korytek ściekowych znajdujących
się przy rurach spustowychodprowadzajqcychwodę na tereny zielone;
r) Przycinanie, usuwanie drzęw i krzewów, ktorych stan zagraza Ęciu
i zdrowiu osób trzecich (np. złamanegał.ęziepo porywistym wietrze) wg
zleceń działu Administracji wraz z uporządkowaniem terenu (transport
i utyIizacjapo stronie Spółdzielni)
s) Bieżące utrrymanie w okresie zimowym terenu osiedli tj.:
. odśnieŻanie
i uszorstnienie nawierzchni: chodników, cięgów pieszo.
jezdnych (równiez terenu wokół garaĘ), dojśó do budynków
(chodnikow);
o odśniezanię
i uszorstnieniezatokparkingowych;
O usuwanie za|egaj?cegośniegu;
.

w przypadku opadów śniegu:odśniezaniei uszorstnieniechodników,
cięgow pieszo-jezdnych (również terenu wokół garaiy), dojśćdo
budynkow, poprzez odgarnięcie śniegu, lodu, błota do stanu
pozwa|ajqcegona bezpiecznei swobodneponrszaniesię osób;
- uszorstnieniechodników, ciągów
O w przypadku wyst4pieniaśliskości
pieszo-jezdnych (równiez terenu wokół garaĘ), dojśćdo budyŃow
do stanu pozwa|aj4cegona bezpieczneponrszaniesię osób;
o usuwanie sopli w miejscach gdzie moŻna t4 czynnośćwykonać
z zachowaniem zasad BHP bez uŻycia sprzętu mechanicznego do
pracy na wysokości.
. usuwanie śnieguzpowietzchni dachów na zlecenie Administracji;
.

gotowośćdo działaniaodśniezania
i uszorstnieniachodników:
{ od god2.5.00,
{ nie później nii w cięgu 1 godziny od ustania opadów śniegulub
występieniaśliskości,
{ q czwartej godzinie wyst4pienia ciqgĘch niekorzystnych
warunków atmosferyczny ch
r) Wyjazdy wtaz przedstawicielami Zamawiaj4cego własnym środkiem
transportunawizje lokalne na zasobach;
u) Nieodpłatnewykonywanie bieiqcych napraw i czynnościgospodarczych
zwiqzanych z eksp|oatacjq pomieszc zen, oraz i nstalacji wodnej, grzewczej
i elektrycznej wewn4trz budynku Konstanty I2A za wyjętkiem lokali
będęcychw najmie;
v) Na wniosek Spółdzielni udział w oględzinach awarii technicznych
i współpracaw ustaleniumetody ich usuwania.

