
  Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny  w Krakowie zaprasza do składania ofert          

na wykonanie bieżących konserwacji urządzeń wentylacyjnych  w budynkach żyrafiarni, 

małpiarni z egzotarium,słoniarni pawilonie zwierząt nocnych, dużych kotów, kotów 

ciepłolubnych, pingwiniarni, budynku kas, budynku administracji    w  2022 roku. 

Zakres czynności konserwujących: 

Żyrafiarnia  

-  przegląd centrali wentylacyjnej 

- przegląd instalacji sterowania 

- wymiana filtrów centrali 

Małpiarni + Egzotarium 

            - przegląd centrali wentylacyjnej 

            - wymiana kaset filtracyjnych 

- regulacja pasków lub wymiana 

- czyszczenie centrali nawiewno-wyciągowej i nagrzewnic 

- przegląd tablicy sterującej i konserwacja 

- czyszczenie kraty wentylacyjnej 

- przegląd klimatyzacji 

Słoniarnia 

  - przegląd wentylacji 

Pawilon nocny 

          -  przegląd centrali wentylacyjno-zraszającej 

- wymiana filtrów 

- czyszczenie wymiennika krzyżowego 

- przegląd tablicy sterującej i konserwacja 

- czyszczenie anemostatów 

- czyszczenie jednostki zewnętrznej pompy ciepła 

- czyszczenie czterech jednostek wewnętrznych pompy ciepła 

- regulacja jednostek wewnętrznych i sprawdzenie / uzupełnienie czynnika 

chłodniczego 



- serwis nawilżacza parowego 

 

Duże koty 

- czyszczenie silników kanałowych 

- wymiana włókniny w kasetach filtrów 

- sprawdzenie automatyki i podłączeń zasilania wentylatorów 

Koty ciepłolubne 

              - kontrola sterowania 

              - czyszczenie silników kanałowych 

              - wymiana włókniny w kasetach filtrów 

              - serwis pompy ciepła 

Pingwiniarnia 

              - czyszczenie silników kanałowych 

              - kontrola systemu nawiewno-wywiewnego 

              - wymiana włókniny w kasetach filtrów 

Kasy -wejście do ZOO 

- kontrola systemu nawiewno-wywiewnego 

- kontrola układu klimatyzacji ( czyszczenie jednostki zewnętrznej, czyszczenie filtrów w 

splitach,czyszczenie turbiny jednostki wewnętrznej)  

Budynek administracji I,II piętro 

- kontrola układu klimatyzacji ( czyszczenie jednostki zewnętrznej, czyszczenie filtrów w    

splitach,czyszczenie turbiny jednostki wewnętrznej) – pięć kompletów klimatyzacji 

Kontrola układu klimatyzacji jeden raz  w ciągu roku przed sezonem chłodniczym . 

Konserwacja będzie przeprowadzana przez Wykonawcę dwa razy w ciągu kwartału  (co sześć 

tygodni)  w czynnościach jak wyżej . 

W cenie czynności konserwacyjnych  zawierają się koszty wszelkich materiałów użytych      

w ramach prowadzonych prac konserwacyjnych. 



Każdy przegląd zostanie udokumentowany protokołem wykonanych czynności, który wraz     

z prawidłowo wystawioną fakturą stanowi podstawę do uregulowania wynagrodzenia przez 

Zamawiającego. 

W przypadku awarii materiały i części zamienne pokryje Fundacja MPiOZ. 

W przypadku wezwań awaryjnych wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń 

do 24 godzin od zgłoszenia awarii, z wyjątkiem sytuacji, kiedy okres oczekiwania na dostawę 

części zamiennych będzie dłuższy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Termin związania umową od  dnia podpisania umowy  do  31.12.2022  

Proszę o wysłanie oferty cenowej do dnia 28.01.2022.     

                              

Kontakt: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego : Waldemar Morawiec 

Telefon 12 425 35 51, 12 425 35 52  

Przed złożeniem oferty wymagany kontakt w celu zapoznania się ze szczegółowymi 

warunkami umowy. 

 

 


