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Ogłoszenie nr 2018 / 47 z dnia 14.11.2018 roku. 
 

Wykonanie usługi: 
„Okresowa kontrola przewodów kominowych budynków szkoły i internatu ZSŁ” 

 
Termin składania ofert : do dnia 28.11.2018 r. do godz. 12:00 
Termin rozstrzygnięcia : do dnia 05.12.2018 r. do godz. 16:00 
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany); 
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków. 
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski 
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl 
 
Zał. nr 1 – wymagania: 
 

L.p. Opis warunków:  

1. 
Kontrola obejmuje dwa budynki: budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną i 
częścią warsztatową oraz budynek internatu wraz ze stołówką, kuchnią i 
przybudówkami. 

2. 
Kontrola odbywa się na podstawie art. 62.1C ustawy "Prawo Budowlane"  
(Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

3. 
Kontroli podlegają wszystkie przewody kominowe obiektu: dymowe, 
spalinowe oraz wentylacyjne. 

4. 

Zakres badania technicznego- kontroli przewodów kominowych powinien 
obejmować: badanie drożności przewodów kominowych, badanie 
prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych w tym: liczbę  i rodzaj 
podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) 
podłączonych do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek 
rewizyjnych, stan techniczny łączników, rur zapiecowych, prawidłowość 
zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej), 
sprawdzenie czy zapewniony jest dostęp powietrza zewnętrznego 
koniecznego do poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu, sprawdzenie czy w 
lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, gdy są tam paleniska 
obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w 
przewodach wentylacji zbiorczej, badanie prawidłowości ciągu kominowego, 
badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym: głowic 
kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad 
kominowych, poprawności wylotów przewodów, badanie prawidłowości 
dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu 
technicznego: włazów, drabin, ankrów, itp., ław kominiarskich, badanie 
szczelności przewodów kominowych, ocenę innych nieprawidłowości 
mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

4. Powierzchnia użytkowa szkoły: 7627,4 m2, internatu: 4273 m2 

5. Wymagane posiadanie odpowiednich uprawnień. 

 
Termin realizacji zamówienia do dnia : 14.12.2018 roku. 


