
Znak sprawy: ZP-261-30/22 Załącznik nr 1 
(do Zaproszenia do złożenia oferty 

nr 1 do umowy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Prz~glądy serwisowe, konserwacja oraz usuwanie awarii central wentylacyjnych 
Swegon oraz agregatów skraplających Alpicair i Emicon zainstalowanych w budynku 

Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2." 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy serwisowe, konserwacje oraz usuwanie awarii 
następujących urządzeń zainstalowanych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy ul. 
Sądowej 2: 

- centrala wentylacyjna Gold 12DRX S/N G122965 

- centrala wentylacyjna Gold 08DRX S/N G00808879 

- agregat skraplający Alpicair AOU-140HRDC3 S/N 3409939121403040150040 

- agregat skraplający Emicon MCE161K S/N 10K091 

oraz elementów powiązanych z powyższymi urządzeniami (w tym: elementy mechaniczne, 
elementy automatyki, sekcje wentylatorów, sekcje wymienników, instalacje chłodu, 

nagrzewnice elektryczne). 

I. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Centrale wentylacyjne typu Swegon GOLD 08DRX i GOLD 12DRX 

Serwis central wentylacyjnych: 

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej: 

a) sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, 
wirnika, łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych, 

b) sekcja filtrów- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym 
oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza, 

c) sekcja nagrzewnicy - sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola 
przepływu powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania 

zabezpieczeń, czujników temperatury, 

d) sekcja chłodnicy - sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola 
przepływu powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania 

zabezpieczeń, czujników temperatury, drożności odpływu skroplin, 

e) układ zasilania i sterowania - test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 
elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania 
elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice, 

f) korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika, 

g) ocena prawidłowości pracy central, 

h) bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania, 
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i) pomoc w utrzymaniu połączenia sieciowego centrali wentylacyjnej z komputerem 
użytkownika, 

j) Wymianę kompletu filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej raz na kwartał. 

II. Serwis agregatów chłodniczych (Alpicair, Emicon) 

1. Czynności podstawowe: 

a) oględziny urządzeń w ruchu, 

b) sprawdzenie i kontrola podzespołów regulacyjnych, 

c) sprawdzenie działania zabezpieczeń obiegu chłodniczego, 

d) sprawdzenie zasilania energetycznego, 

e) kontrola stanu rurociągów chłodniczych: szczelność, stan izolacji, 

f) układ zasilania i sterowania - test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 
elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów 
wykonawczych jak siłowniki, zawory, pompy, itd., 

g) korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika, 

h) ocena prawidłowości pracy agregatu, 

i) bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania, 

j) pomoc we wprowadzaniu danych do CRO, 

k) oględziny urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji, 
itp. 

2. Obsługa skraplacza powietrznego: 

a) sprawdzenie czystości, ewentualne czyszczenie, 

b) kontrola wentylatorów, pomp, pomiar prądów, ocena głośności, oględziny pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp. 

3. Obsługa instalacji chłodniczej: 

a) sprawdzenie sprężarki, pomiar prądu pracy, ocena głośności, 

b) kontrola parametrów obiegu chłodniczego, pomiary ciśnień po stronie ssawnej 
i tłocznej, 

c) sprawdzenie ilości freonu w układzie, 

d) pomiar i ewentualna regulacja stopnia przegrzania, 

e) sprawdzenie działania elementów układu chłodniczego (zawory 
elektromagnetyczne, zawór rozprężny, elementy sterujące), 

f) sprawdzenie ciśnieniowych elementów zabezpieczających, ewentualna regulacja, 

g) oględziny układu chłodniczego pod kątem ewentualnych wycieków oleju, 

h) kontrola wentylatorów, pomp, pomiar prądów, ocena głośności, oględziny pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp. 
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III. Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji 
urządzeń wymienionych powyżej w następujących terminach (najpóźniej do ostatniego 
dnia danego miesiąca): 

- wrzesień 2022 r. 

grudzień 2022 r. 

marzec 2023 r. 

czerwiec 2023 r. 

2. Każdy przegląd/ konserwacja lub naprawa awarii powinien być zakończony stosownym 
protokołem zawierającym w szczególności: datę wykonania przeglądu, dokładny opis 
wykonanych czynności; określenie stanu urządzeń instalacji po przeglądzie/konserwacji; 
zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym termin następnego przeglądu), ocenę końcową, 
oraz podpisy osób przeprowadzających przegląd/ konserwację. Oryginał protokołu 

winien być przekazany Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wykonania 
usługi. 

3. Przeglądy i konserwacje będą dokonywane w miejscu instalacji urządzeń instalacji. 

4. Czynności przeglądowa - konserwacyjne w obiekcie Zamawiającego będą wykonywane 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. 
Dojazd serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez 
Wykonawcę w koszt usługi. 

5. Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji urządzeń instalacji przy użyciu własnych, 
dostarczonych przez siebie środków i narzędzi. 

6. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego wystąpienia awarii 
urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w okresie pomiędzy wyznaczonymi 
terminami przeglądów Wykonawca w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia 
(mailowo bądź telefonicznie) zobowiązany jest do: 

- podjęcia niezbędnej interwencji zmierzającej do zdiagnozowania i usunięcia awarii; 

- określenia potencjalnych skutków wystąpienia awarii i podjęcia kroków 
zapobiegających takim skutkom; 

- przedstawieniu na piśmie zakresu prac naprawczych, a także szacunkowych 
kosztów naprawy 

7. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dokonywania napraw oraz usuwania 
wszelkich awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych części i podzespołów), 
zarówno tych stwierdzonych podczas przeglądów wynikających z harmonogramu jak 
i tych, które zostały zgłoszone przez pracowników Zamawiającego. Koszty części użytych 
do naprawy pokrywa Zamawiający. Możliwy jest także zakup części przez Wykonawcę 
po uzyskaniu zgody Zamawiającego z uwzględnieniem warunków rynkowych 
a następnie obciążenie kosztami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i podania do wiadomości aktywnych 
przez cały rok, następujących kanałów łączności: 

- minimum jednego telefonu komórkowego 

- minimum jednego adresu e-mail 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, 
służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej 

z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem. 

10.Jeżeli w trakcie prac przeglądowych, kontrolnych lub konserwacyjnych ustalono, że musi 
być wymieniona część stanowiąca materiał eksploatacyjny należy używać materiałów 

zalecanych przez producenta danego urządzenia w DTR. 

11.Za dzień wykonania przeglądu/konserwacji uważa się dzień zakończenia wszystkich 
związanych z tymi usługami czynności i podpisania przez Zamawiającego protokołu. 
Czynności przeglądu i konserwacji nie mogą utrudniać ponad miarę pracy Sądu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację instalacji urządzeń 
stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami bezpieczeństwa (w tym BHP i ppoż.), normami technicznymi oraz bieżącym 
poziomem wiedzy technicznej. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń instalacji w jak 
najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. 

13.Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce realizacji usług, oraz na żądanie zgłoszone 
przez Wykonawcę, posiadaną dokumentację techniczną związaną z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

14.Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

- potwierdzenia przez upoważnioną do tego osobę należytego wykonania 
przeglądu/konserwacji; 

- zastosowania się do ewentualnych uwag i zaleceń Wykonawcy, jeżeli ich celem 
będzie utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym. 

15. Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązuje się 

informować osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych 
podczas przeglądów /konserwacji nieprawidłowościach w pracy urządzeń instalacji, 
które mogły by spowodować ich awarię. 

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

17.Pracownicy Wykonawcy realizujący umowę w budynku sądu będą pobierać z portierni 
klucze (karty) niezbędne do dostępu do miejsc związanych z realizacją usługi i zwracać je 
bezpośrednio po wykonaniu usługi. Czynność ta będzie odnotowywana w Kontrolce 
kluczy. 
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