Lubartów, dnia: 8 grudnia 2015 roku
ROZEZNANIE RYNKU
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, prosi o przesyłanie informacji dotyczących
kompleksowej obsługi technologicznej krytej pływalni zlokalizowanej w obiektach MOSiR, przy ulicy 1 – go
Maja 66/74.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1. Obsługa technologiczna ciepłej wody basenowej:
- bieżąca kontrola ciśnienia na wymiennikach ciepła,
- bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu,
- regulacja temperatury wody.
2. Rozruch pływalni i wszelkie prace z tym związane, w tym:
- podgrzanie wody,
- uzdatnianie chemiczne wody,
- rozruch urządzenia do kontroli parametrów wody,
- czyszczenie niecki pływalni przed rozruchem basenu,
- dodatkowa dezynfekcja filtrów,
- dodatkowe płukanie filtrów,
- kalibracja systemu uzdatniania wody,
- uzupełnianie złoża filtracyjnego według potrzeb.
3. Stacja kontroli parametrów wody – bieżąca obsługa urządzenia:
- kalibracja urządzenia według codziennych pomiarów wody
- regulacja dopływu wody według zawartości w wodzie chloru związanego,
- codzienna kontrola zawartości chloru w wodzie na pływalni,
- regulacja czynnika pH w wodzie,
- kontrola odczytu parametru redox,
- wymiana elementów pomiarowych według potrzeb wraz z kalibracją sond pomiarowych.
4. Wymiana środków chemicznych w układzie dozującym:
- kontrola pomp dozujących środki chemiczne,
- kontrola i czyszczenie zaworów dozujących chemię do układu basenowego
5. Wymiana uszkodzonych części w pompach dozujących:
- wymiana membran oraz innych części zużytych wymiennych w pompach dozujących pH, Redox, chlor,
- wymiana zużytych wężyków doprowadzających chemię basenową od pomp dozujących do wody
basenowej.
6. Filtrowanie:
- płukanie filtrów basenowych według potrzeb tj. w zależności od obciążenia pływalni
- usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych i łapaczy włosów.
7. Dyspozycyjność:
- według potrzeb związanych z obsługą pływalni przez 7 dni w tygodniu
- w razie awarii o każdej porze w ciągu doby
8. Zamknięcie obiektu według harmonogramu sezonowości:

zamknięcie basenu wraz z wszelkimi pracami związanymi z dezynfekcją filtrów zabezpieczeniem
elementów pomiarowych i eksploatacyjnych.
9. Obsługa instalacji solarnej.
10. Inne czynności:
- bieżąca naprawa sprzętu wykorzystywanego na terenie pływalni (natryski, suszarki, szafki szatniowe
itp),
- remont okresowy niecki basenowej ( malowanie, wymiana płytek itp.)
- przynajmniej dwa razy w tygodniu czyszczenie dna niecki basenowej,
- naprawa i konserwacja instalacji hydraulicznej,
- nadzór nad systemem wentylacyjnym oraz w razie potrzeb jego naprawa,
 inne naprawy i remonty (wg potrzeb)
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą.
Informację dotyczącą kompleksowej obsługi technologicznej krytej pływalni należy złożyć
drogą elektroniczną na adres e-mail biura MOSiR:
e-mail: biuro@mosirlubartow.pl
TERMIN: do dnia 14.12.2015r. do godziny 10.00.
Wszelkich informacji udziela:
Aneta Symbor tel. 508-699-067 lub 501-943-818.
Dyrektor MOSiR
Janusz Gierach

