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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Dostawa wraz z wymianą filtrów w centralach wentylacyjnych w budynku B 
Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2" 

Przedmiotem zamow1enia jest jednorazowa dostawa wraz z wymianą filtrów 
w siedmiu centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku „B" Sądu Okręgowego 
w Siedlcach przy ul. Sądowej 2. 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

W budynku „ B" Sądu Okręgowego w Siedlcach, zainstalowano siedem central 
wentylacyjnych w obrębie sufitu podwieszanego na wysokości powyżej 3 m, których wykaz 
znajduje się w tabeli poniżej. 

Centrale CWl i CW2 znajdują się na parterze. Centrala CW3 znajduje się na I piętrze. 
Centrale CW4-CW7 znajdują się na II piętrze. 

Nazwa Model centrali Filtr panelowy (minipleat) Filtr Filtry 
centrali wentylacyjnej klasa filtra/ wymiar (po 1 szt. elektrostatyczny jonizacyjne 

na kanale) ActiveTek Super V 

Nawiew Wywiew 

Verso-CF-1300-F-

CW1 
E-Rl-MS/MS- MS MS Szt. 1 

lnductSOOO 
CS.1-X (SS0x420x46) (SSOx420x46) (4SOx400) 

Verso-CF-1300-F-

CW2 
E-Rl-MS/MS- MS MS Szt. 1 

InductSOOO 
CS.1-X (SSOx420x46) (SSOx420x46) (4SOx400) 

Domekt-CF-700-F-
MS M5 Szt.1 

CW3 R1-M5/M5-C6-X 
( 400x300x46) (400x300x46) (300x250) 

Induct2000 

Domekt-CF-700-F-
MS MS Szt. 1 

CW4 R1-M5/M5-C6-X 
( 400x300x46) (400x300x46) (300x250) 

Induct2000 

Domekt-CF-700-F-
M5 M5 Szt. 1 cws R1-M5/M5-C6-X 
( 400x300x46) ( 400x300x46) (300x2SO) 

Induct2000 

Verso-CF-1300-F-
MS MS Szt.1 

CW6 E-R1-M5/M5-
(550x420x46) (550x420x46) (450x400) 

Induct5000 
C5.1-X 

CW7 
Domekt-CF-700-F- M5 M5 Szt. 1 

Induct2000 
Rl-M5/M5-C6-X ( 400x300x46) ( 400x300x46) (300x250) 
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Rysunki i schematy instalacji wentylacji mechanicznej zawarte w dokumentacji 
wykonawczej zostaną udostępnione Wykonawcy ubiegającemu się o wykonanie usługi 
w siedzibie Zamawiającego. 

Zamówienie będzie polegało na dostawie oraz wymianie, dostarczonych przez Wykonawcę 
filtrów panelowych oraz filtrów elektrostatycznych ActiveTek Super V we wszystkich 
centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku B Sądu Okręgowego 

w Siedlcach. 

Wymiana filtrów jonizacyjnych lnduct nie jest przedmiotem obecnego postępowania. 

Wv kona wca zobowiązany jest do: 

1. Zakupu filtrów i dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego. 

2. Demontażu sufitu podwieszanego w obrębie pod centralami wentylacyjnymi oraz 
kanałami nawiewnymi zgodnie z zasadami demontażu sufitów kasetonowych. 

3. Demontażu części centrali wentylacyjnej (np. wyjęcie zawiasów) w celu dostępu do 
sekcji filtra ijeżeli zachodzi taka konieczność). 

4. Wymiany filtrów panelowych oraz elektrostatycznych. 

5. Montażu urządzenia oraz sprawdzenia poprawności działania po wymianie filtrów. 

6. Montażu sufitu podwieszanego. 

7. Pozostawieniu miejsca pracy w czystości. 

8. Odbioru zużytych filtrów 

Po zakończeniu wszystkich prac Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

protokołu z przeprowadzonej usługi. W protokole Wykonawca powinien zawrzeć 

ewentualne zalecenia i niezwłocznie przekazać w/ w protokół Zamawiającemu. 

II. Dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1. pisemny wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi. 

2. kopię świadectwa kwalifikacyjnego dla przynajmniej jednej z osób skierowanych do 
realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób) uprawniające do 
wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: 
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 

3. Kopię dokumentu certyfikacji do serwisowania central wentylacyjnych marki 
Komfovent 

III. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy 
i wymiany filtrów panelowych w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowv, 
a w zakresie dostawy i wymiany filtrów elektrostatycznych ActiveTek Super V w terminie 
do 90 dni od dnia podpisania umowv. 
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IV.Warunki realizacji usługi 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi powinien zapoznać się z zakresem 
prac (Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i podania do wiadomości 

Zamawiającego, czynnych przez okres realizacji zamówienia, następujących kanałów 
łączności: 

-minimum jednego telefonu komórkowego 

-minimum jednego adresu e-mail 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy rme1sce realizacji usług, oraz posiadaną 
dokumentację techniczną związaną z realizacją przedmiotu zamówienia (w siedzibie 
Zamawiającego). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa (w tym 
BHP, ppoż.), normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej. 

5. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

- zapewnienia osobom skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
dostępu do urządzeń instalacji, 

- potwierdzenia przez upoważnioną do tego osobę należytego wykonania usługi. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 
czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Osoby realizujące ze strony Wykonawcy umowę w budynku sądu będą pobierać ze 
stanowiska ochrony klucze niezbędne do dostępu do miejsc związanych z realizacją 

usługi i zwracać je bezpośrednio po wykonaniu usługi. Czynność ta będzie 

odnotowywana w Kontrolce kluczy. 

ll'ISPl~R 
Adam~ 
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