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Załącznik nr 6A do SIWZ  
DO.2800.1.2017 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Część 1 obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi technicznej w obiektach PPNT Gdynia przy al. 
Zwycięstwa 96/98,  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej poniższych instalacji 
oraz wszystkich urządzeń wchodzących w skład tych instalacji:  
1) wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją pomieszczeń, w tym: 

 instalacja ciepła technologicznego zasilania central wentylacyjnych; 

 instalacja ciepła technologicznego zasilania klimakonwektorów; 

 instalacja wody lodowej zasilania central wentylacyjnych; 

 instalacja wody lodowej zasilania klimakonwektorów; 

 instalacja klimatyzacji precyzyjnej; 

 instalacja centralnego ogrzewania; 
2) wentylacji oddymiającej; 
3) automatyki wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego wraz z systemem nadzorczym; 
zainstalowanych w obiektach Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia przy al. 
Zwycięstwa 96/98, to jest w: 

 budynku biurowym wraz z budynkiem administracyjnym (określanych jako budynek nr I), 

 budynku Hali Łukowej (budynku nr II), 

 budynku wystawienniczo-konferencyjnym (budynku nr III), 

 budynku biurowo-laboratoryjnym (budynku nr IV) . 
 
Zamawiający informuje, że instalacje i urządzenia zainstalowane w budynku nr III i nr IV objęte są 
gwarancją Generalnego Wykonawcy – firmy Warbud S.A. przez cały okres trwania umowy. 
Dokumentacja powykonawcza określająca szczegółowo wykonane instalacje w budynkach nr III i nr IV 
oraz zamontowane urządzenia, jak również szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych 
wynikających z DTR oraz innych instrukcji, zawarte w załącznikach nr 6A.1-6A.6 (bez 6A.2.) do opisu 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego przestrzegania warunków 
gwarancji oraz wszelkich instrukcji dotyczących użytkowania instalacji i urządzeń objętych 
przedmiotem zamówienia. 
 
Instalacje i urządzenia w budynkach nr I i II są już po okresie gwarancji. Gwarancją objęta będzie 
wyłącznie centrala wentylacyjna VS-75-R-GCH/SF zainstalowana w budynku biurowym nr I (w 
Laboratorium PPNT Gdynia). Szczegółowa dokumentacja dotycząca instalacji i urządzeń 
zamontowanych w tych budynkach zawarta jest w  załącznikach nr 6A.2, 6A.6  do opisu przedmiotu 
zamówienia.   
 
I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Utrzymanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym 

ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, w szczególności: 
1) okresowa konserwacja, przeglądy wszystkich klimakonwektorów, wentylokonwektorów, 

klimatyzatorów, kurtyn powietrza, klap i zaworów p.poż, wentylatorów (nawiewno-
wywiewnych, oddymiających, kanałowych, dachowych, itd.), central wentylacyjnych, 
agregatów wody lodowej wraz z chłodnicami, odgazowywaczy, pomp obiegowych –  
minimum 2 razy w trakcie trwania umowy (przed sezonem chłodzenia oraz przed sezonem 
grzania w terminie ustalonym przez Zamawiającego); 
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2) okresowa konserwacja, przeglądy szaf klimatyzacji precyzyjnej z agregatami i chłodnicami, 
nawilżaczy parowych – jeden raz na kwartał; 

3) wymiana zużytych filtrów w centralach wentylacyjnych z chwilą, gdy sygnalizuje to wzrost 
oporów powietrza, jednak nie rzadziej niż 2 razy w trakcie trwania umowy (przed sezonem 
chłodzenia oraz przed sezonem grzania); oraz wymiana innych części i materiałów 
eksploatacyjnych w razie potrzeby; 

4) wymiana zużytych filtrów w klimakonwektorach kanałowych zainstalowanych w części 
wystawienniczej budynku wystawienniczo-konferencyjnego (typ UTN DF 16 – 31 sztuk) – 
minimum 3 razy w trakcie trwania umowy; 

5) czyszczenie konwektorów podłogowych zainstalowanych w części usługowej budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego (typ TKH/4c – 25 sztuk) – minimum 3 razy w trakcie trwania 
umowy; 

2. Wykonywanie oraz prowadzenie bieżącej kontroli wykonania wszelkich czynności związanych 
z obsługą urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia, wykonywanie bieżących 
napraw oraz przeglądów technicznych, z uwzględnieniem wszelkich wymagań techniczno – 
eksploatacyjnych oraz wytycznych producentów zawartych w DTR, instrukcjach użytkowania, 
instrukcji serwisu oraz eksploatacji i konserwacji obiektu, warunkach gwarancji oraz zgodnie 
z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. 

3. Bieżąca weryfikacja oraz potwierdzanie alarmów/alertów w systemie nadzorczym BMS 
związanych z pojawiającymi się awariami, usterkami oraz innymi czynnościami Wykonawcy 
podejmowanymi na obiektach. 

4. Zapewnienie wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części niezbędnych w trakcie realizacji 
umowy, w tym m.in. pasków klinowych, filtrów, osuszaczy, cylindrów w nawilżaczach, łożysk 
w wentylatorach i silnikach, smarów, olejów, czynników chłodniczych – glikole, freony, zaworów 
elektromagnetycznych, odpowietrzników,  uszczelek, zaworów, śrub, nakrętek, szczeliw, izolacji, 
środków do czyszczenia i dezynfekcji, farb, impregnatów, klejów, silikonów, elementów 
automatyki: styczniki, wyłączniki, przekaźniki, bezpieczniki, lampki sygnalizacyjne, łączniki 
sterownicze, żarówki, sygnalizatory zerwania pasków i zabrudzenia filtrów, oraz innych 
nie wymienionych materiałów pomocniczych – w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego. Wymieniane w czasie wykonywania obsługi technicznej materiały eksploatacyjne 
i części mają być fabrycznie nowe (nie regenerowane), dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia zużytych materiałów 
eksploatacyjnych i części oraz ich utylizacji zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów oraz koszty związane z wywozem oraz utylizacją 
ponosi Wykonawca. 

5. Wykonywanie napraw oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii instalacji objętych umową, 
zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy: 
1) W przypadku obiektów objętych gwarancją tj. budynków nr III i IV Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw oraz usuwania wszelkich 
usterek i awarii oprócz sytuacji, kiedy pojawiające się usterki i awarie nie będą wynikiem 
działań i zaniechań Wykonawcy, tj.: 
a) usterek i awarii objętych gwarancją (po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż dane 

usterki, awarie podlegają naprawie gwarancyjnej); 
b) usterek i awarii będących wynikiem niewłaściwej konserwacji w okresie kiedy 

Wykonawca nie odpowiadał za zapewnienie sprawności technicznej w/w instalacji 
(po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, iż dane usterki, awarie są wynikiem 
niewłaściwego wykonywania wskazanych czynności);  

c) lub będących wynikiem dewastacji, uszkodzeń spowodowanych przez działania 
podmiotów innych od Wykonawcy, w tym tzw. „siły wyższej”. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłożenia stosownych dokumentów na potwierdzenie tego faktu. 
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W przypadku kiedy Wykonawca nie udowodni, iż dana usterka podlega naprawom 
gwarancyjnym, jest wynikiem niewłaściwych działań innego podmiotu wykonującego 
poprzednio czynności konserwacyjne lub jest wynikiem dewastacji, uszkodzeń 
spowodowanych przez działania podmiotów innych od Wykonawcy, w tym tzw. „siły 
wyższej”, będzie zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie 
przystąpi do wykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci wykonanie 
naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zaistnienie powyższych zdarzeń nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zabezpieczenia 
danych instalacji czy urządzeń przed dalszą ich degradacją oraz zwiększaniem się szkód. 
W sytuacji sporu sądowego związanego z opinią Wykonawcy w kwestiach wskazanych w pkt 
a) i b) pomiędzy Zamawiającym a Gwarantem lub podmiotem poprzednio odpowiedzialnym 
za czynności serwisowo - konserwacyjne, Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić swoje 
racje również podczas prowadzonego postepowania. W sytuacji jeżeli sąd nie uzna racji 
Wykonawcy, Wykonawca pokryje wszystkie koszty naprawy związane z usunięciem danej 
usterki/awarii wraz z kosztami sądowymi i kosztami pobocznymi. 

2) W przypadku obiektów nie objętych gwarancją tj. budynków nr I i II, Wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw oraz usuwania wszelkich 
usterek i awarii wchodzących w skład czynności konserwacyjnych wskazanych w punktach 
II i III niniejszego opisu oprócz: 
a) będących wynikiem dewastacji, uszkodzeń spowodowanych przez działania podmiotów 

innych od Wykonawcy, w tym tzw. „siły wyższej”. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia stosownych dokumentów na potwierdzenie tego faktu. 

W przypadku kiedy Wykonawca nie udowodni, iż dana usterka i awaria jest wynikiem 
dewastacji, uszkodzeń spowodowanych przez działania podmiotów innych od Wykonawcy, 
w tym tzw. „siły wyższej”, będzie zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt. Jeżeli 
Wykonawca nie przystąpi do wykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
zleci wykonanie naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zaistnienie powyższych zdarzeń nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zabezpieczenia 
danych instalacji czy urządzeń przed dalszą ich degradacją oraz zwiększaniem się szkód. 

6. W sytuacji wystąpienia konieczności wykonania naprawy nie objętej zakresem usług 
konserwacyjnych wskazanych w punkcie II i III niniejszego opisu, stwierdzonej podczas przeglądu 
lub konserwacji oraz w przypadku nagłych samoistnych awarii, których usunięcie nie leży  
w zakresie obsługi serwisowej, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia 
technicznego polegającego na wskazaniu nieprawidłowości stwierdzonych w urządzeniu, 
wskazaniu sposobu naprawy lub usunięcia awarii, a także do przedstawienia Zamawiającemu, 
kosztorysu naprawy, w celu oszacowania wartości całkowitego wynagrodzenia za prace 
naprawcze. Kosztorys naprawy musi uwzględniać całą wartość naprawy, w tym wszystkie 
niezbędne do poniesienia koszty m.in. robociznę, stosowane narzędzia, części zamienne, 
materiały podlegające naprawie, itd. Kosztorys powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu 
w terminie 24 godzin od momentu przybycia na miejsce awarii. Wybór wykonawcy prac 
naprawczych będzie dokonywany przez Zamawiającego w odrębnej procedurze. Czynności, 
o których mowa w niniejszym podpunkcie należy wykonać w formie pisemnej oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonywanie wszelkich innych czynności wynikających z instrukcji obsługi, dokumentacji 
powykonawczej, DTR oraz zaleceń producentów, dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania 
instalacji objętych zamówieniem. 

8. Zapewnienie środków, materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych przy realizacji umowy  – 
Zamawiający nie zwraca kosztów ich zakupu. 

9. Wszystkie zastosowane materiały eksploatacyjne, części muszą posiadać wymagane atesty, 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użycia itp. (jeśli przepisy prawa tego wymagają). 
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Wykonawca przed użyciem materiałów eksploatacyjnych, części zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu (na jego żądanie) wspomnianych wcześniej dokumentów 
potwierdzających spełnianie wymogów dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie oraz uzyskanie akceptacji na ich użycie. 

10. Udzielenie gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 12 miesięcy oraz na wymienione 
części na okres zgodny z kartą producenta. 

11. Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 2 tygodni 
od podpisania umowy, szczegółowego Harmonogramu przeglądów i konserwacji instalacji 
i urządzeń z uwzględnieniem wszelkich wymagań techniczno – eksploatacyjnych, wytycznych 
producentów zawartych w DTR, instrukcji użytkowania, instrukcji serwisu oraz eksploatacji 
i konserwacji obiektu, warunków gwarancji, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i najnowszą wiedzą techniczną. Harmonogram ma obejmować pełen okres trwania umowy. 
Realizacja umowy będzie przebiegać w oparciu o zaakceptowany harmonogram. Zmiana 
harmonogramu wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.  

12. Świadczenie pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupu nowych urządzeń, ocenie istniejących, 
doradztwo w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylujących, przy obliczaniu zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowania kosztów, 
dobierania odpowiednich urządzeń, opiniowania technicznego zużycia urządzeń, itp. 

13. Na podstawie stosownego pełnomocnictwa, zgłaszanie w imieniu Zamawiającego wszelkich 
reklamacji urządzeń i instalacji zawartych w przedmiocie zamówienia i objętych gwarancją, 
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Prowadzenie rejestru zgłoszeń 
reklamacyjnych. Zgłoszenia reklamacyjne muszą być dokonywane zgodnie z obowiązującą 
Zamawiającego procedurą opisaną w załączonej do SIWZ Instrukcji serwisu oraz eksploatacji 
i konserwacji obiektu. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 
Zamawiającemu całej dokumentacji związanej z reklamacjami. 

14. Udzielenie Zamawiającemu pomocy w egzekwowaniu posiadanych uprawnień gwarancyjnych 
w zakresie instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. 

15. Sprawowanie nadzoru i potwierdzanie usunięcia usterek zgłaszanych w ramach zgłoszeń 
reklamacyjnych.  

16. Udział w przeglądach dokonywanych przez UDT, zgodnie z dokumentacją urządzeń, w terminach 
wynikających z dokumentacji. 

17. Udział w okresowym (rocznym) przeglądzie gwarancyjnym instalacji i urządzeń, w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia. 

18. Sporządzanie miesięcznych protokołów dotyczących stanu powierzonych instalacji i urządzeń, 
zawierających szczegółowy opis wykonanych czynności konserwacyjnych, przeglądów, regulacji, 
napraw, itp., w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Miesięczny protokół  
z wykonanych prac, zgodnie z Harmonogramem przeglądów i konserwacji, będzie podstawą do 
przedłożenia faktury Zamawiającemu. 

19. Przeprowadzanie okresowej kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających czynnik 
chłodniczy będący substancją kontrolowaną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

20. Dokonywanie odpowiednich wpisów do „Kart obsługi technicznej i naprawy urządzenia 
i instalacji” założonych dla urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika 
chłodniczego zaliczanego do substancji kontrolowanych. 

21. Prowadzenie Książek Pracy systemów i urządzeń, w których opisywane będą wszelkie sprawy 
związane z ich eksploatacją. 

22. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia lub instalacji po każdej ingerencji serwisu. 
23. Prowadzenie obsługi technicznej na zasadzie „pogotowia”: 
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a) zgłoszenia muszą być przyjmowane 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii, usterek może 
dokonać osoba wskazana przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie 
na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną lub faksem; 

b) Wykonawca przystąpi* do usunięcia awarii, usterek powstałych w godzinach pracy 
Zamawiającego (tj. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) w ciągu max. 2 godzin 
od chwili otrzymania zgłoszenia; 

c) Wykonawca przystąpi* do usunięcia awarii, usterek powstałych po godzinach pracy 
Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy w ciągu max. 3 godzin od chwili otrzymania 
zgłoszenia. 

 
* Zamawiający przez przystąpienie do usunięcia awarii, usterek rozumie przybycie osoby wyznaczonej 
przez Wykonawcę do miejsca stwierdzenia usterki, awarii w celu podjęcia działań technicznych, 
naprawczych zmierzających do ich usunięcia. 
 
24. Całkowity czas do przywrócenia prawidłowego działania instalacji lub jej elementów nie może 

być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii, usterki przez Zamawiającego,  
z zastrzeżeniem, że za zgodą Zamawiającego termin może zostać przesunięty. 

25. Całkowity czas do przywrócenia prawidłowego działania klimatyzacji precyzyjnej oraz instalacji 
klimatyzacji pomieszczeń elektrycznych nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, usterki przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że za zgodą Zamawiającego 
termin może zostać przesunięty. 

26. Wykonawca zapewni do wykonywania obowiązków określonych w SIWZ odpowiednio 
zorganizowane i wykwalifikowane osoby, posiadające właściwe w danej specjalizacji 
doświadczenie, wiedzę techniczną oraz wszelkie wymagane ważne uprawnienia i upoważnienia 
niezbędne do wykonywania niniejszego zamówienia. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną 
odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania (a także skutki) osób, którymi Wykonawca 
posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy. 

27. Do wykonania zamówienia Wykonawca skieruje taką liczbę pracowników, która jest niezbędna 
do prawidłowego i kompleksowego wykonania prac, odpowiednio do wskazanego zakresu. 

28. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.), w tym wykonujących w szczególności czynności 
w zakresie obsługi technicznej oraz związanych z usuwaniem bieżących awarii i usterek. 

29. Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do obsługi technicznej mogą wykonywać swoje 
obowiązki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00., bez utrudniania 
funkcjonowania Zamawiającego. W pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 

30. W trakcie realizacji umowy liczba i typ urządzeń wentylujących i klimatyzacyjnych może 
nieznacznie ulec zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji, wymiany zużytego sprzętu na 
nowy lub ewentualnego zakupu nowych urządzeń.  

 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej urządzeń i instalacji których dotyczy niniejsze 
zamówienie. Koszt wykonania wizji ponosi Wykonawca. 
 
II. Zakres prac konserwacyjnych węzłów cieplnych w części dotyczącej układów centralnego 

ogrzewania i ciepła technologicznego: 
Utrzymanie urządzeń i instalacji węzłów cieplnych (z wyłączeniem urządzeń eksploatowanych przez 
OPEC) we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną 
eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:  
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1. Utrzymanie instalacji węzłów w szczelności – likwidacja przecieków: 
1) usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną 

wymianą uszczelek, zamocowań termometrów i manometrów.  
2) wymiana uszkodzonych, pojedynczych urządzeń i armatury. 

2. Likwidacja niedogrzewań m.in. poprzez:  
1) usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności:  

a) doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów; 
b) chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła - w uzasadnionych przypadkach; 

2) usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie 
wody sieciowej i instalacyjnej - regulacja hydrauliczna węzła cieplnego.  

3) regulację urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.  
3. Czynności konserwacyjne: 

1) dokonywanie korekt nastaw zaworów regulacyjnych (limitujących przepływ wody sieciowej) 
w uzgodnieniu z dostawcą; 

2) sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów 
instalacji w węźle cieplnym. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego; 

3) sprawdzanie stanu izolacji termicznej w zakresie jak w pkt 2; 
4) sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych; 
5) sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, 

armatury odwadniającej i odpowietrzającej w węźle cieplnym; 
6) czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy; 
7) okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i obiegu wody; 
8) kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw; 
9) sprawdzanie i regulacja parametrów działania automatyki c.o. i ciepła technologicznego, 

do rzeczywistych potrzeb; 
10) konserwacja urządzeń węzła zgodnie z DTR i zaleceniami producentów; 
11) czyszczenie wymienników ciepła; 
12) kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego; 
13) typowanie urządzeń węzła do naprawy lub wymiany; 
14) konserwacja i regulacja automatyki węzła w czasie eksploatacji i po wyłączeniach awaryjnych; 
15)  monitorowanie i prowadzenie współpracy z UDT w ramach serwisowanych urządzeń; 
16) sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień w układzie 

pompowym ciepła technologicznego; 
17) płukanie wodą instalacji węzła; 
18)  uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła; 
19) uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania 

robót konserwacyjnych; 
20) uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania 

robót konserwacyjnych; 
21) inne czynności wymagane przez producentów do zapewnienia poprawnego funkcjonowania 

instalacji objętych zamówieniem. 
 

III. Zakres prac konserwacyjnych instalacji wentylacji, klimatyzacji, chłodniczej, centralnego 
ogrzewania: 

Utrzymanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, 
bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:  
1. Utrzymanie instalacji w szczelności – likwidacja przecieków m.in. poprzez: 

1) usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, fan-coilach, urządzeniach i osprzęcie 
z ewentualną wymianą uszczelek; 

2) uzupełnianie glikolu w instalacji i jej uruchamianie; 
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3) naprawę awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji (piony, poziomy, gałązki), urządzeń 
i osprzętu, z ewentualną wymianą śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników 
miejscowych, rur na odcinkach do 1 mb; 

4) uzupełnianie freonu o odpowiedniej kategorii przez osoby ze stosownymi uprawnieniami; 
5) likwidację przecieków z odpowietrzników lub wymianę niesprawnych odpowietrzników; 
6) udrożnienie lub wymianę zarośniętych lub skorodowanych odcinków rur (na odcinkach do 

1 mb w jednym miejscu); 
7) likwidację niedogrzewań lub niedomagań chłodzenia m.in. poprzez: 

a) udrożnienie rurociągów, kryz dławiących, zaworów grzejnikowych, zaworów 
regulacyjnych itp.; 

b) płukanie grzejników, chłodnic, wymienników; 
c) regulację zaworów, wymianę kryz dławiących; 
d) odpowietrzenie instalacji; 
e) kontrolę stanu poziomu wody w instalacji i jej uzupełnienie w przypadku  stwierdzenia 

poziomu niższego od średniego wymaganego dla danej instalacji; 
f) konserwację urządzeń pomiarowych (termometry i manometry), zaworów, itp.  
g) drobne naprawy naczyń wzbiorczych, zbiorników odpowietrzających, zasobników 

(np. miejscowe spawanie, oczyszczenie i pomalowanie).  
h) zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów poprzez miejscowe malowanie odcinków rur 

(do 1 mb w jednym miejscu); 
i) miejscowe uzupełnianie i naprawę izolacji rurociągów i urządzeń cieplnych oraz 

chłodniczych (do 1 m2 w jednym miejscu).  
2. Likwidacja zapowietrzeń m.in. poprzez: 

1) likwidację zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników 
miejscowych); 

2) regulację zaworów przepływu; 
3)  uzupełnianie glikolu w instalacji (odpowietrzanie); 

3. Główne czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji : 
1) uzupełnianie oleju w tulejach termometrów; 
2) wymiana termometrów; 
3) naprawa lub wymiana manometrów; 
4) płukanie instalacji wodą; 
5) uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 

konserwacyjnych; 
6) uzupełnianie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych powłoki 

antykorozyjnej rurociągów i urządzeń; 
4. Wykonywanie okresowych przeglądów obejmujących m.in.:  

1) czyszczenie i dezynfekcję elementów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń (filtrów, lameli 
parowników,  skraplaczy, nagrzewnic, turbin przepływu powietrza, przepustnic, chłodnic, 
wymienników ciepła, wentylatorów, obudów, kratek wentylacyjnych, itd.); 

2) sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek itp.; 
3) sprawdzenie presostatów, zaworów, czujników; 
4) sprawdzenie szczelności układów; 
5) sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja; 
6) sprawdzenie systemów automatycznego sterowania i monitorowania; 
7) sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i ich mocowania; 
8) sprawdzenie instalacji odpływu skroplin; 
9) sprawdzenie instalacji elektrycznej od strony zabezpieczeń; 
10) kontrolę wydajności powietrznej i pomiary temperatury; 
11) sprawdzenie układów pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur; 
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12) kontrolę pracy agregatów wody lodowej wraz z konserwacją zaworów bezpieczeństwa; 
13) kontrolę nastaw i pracy zaworów regulacji przepływu; 
14) kontrolę pracy i utrzymanie w drożności systemów odwadniających; 
15) kontrolę stanu i okresową wymianę filtrów (koszt wkładów ponosi Wykonawca); 
16) kontrolę łożysk i naciągów przekładni; 
17) kontrolę dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń, pod względem gwarancji, 

rękojmi; 
18) monitorowanie i prowadzenie współpracy z UDT w ramach serwisowanych urządzeń; 
19) regulację oraz ustawy instalacji automatyki i BMS; 
20) inne czynności wymagane przez producentów do zapewnienia poprawnego funkcjonowania 

instalacji objętych zamówieniem. 
5. Wykonywanie okresowych przeglądów wentylacji pożarowej – klapy, zawory p.poż., 

obejmujących m.in.: 
1) sprawdzenie działania klap z poziomu systemu sterującego; 
2) optyczną kontrolę klap; 
3) kontrolę połączeń elektrycznych siłowników klap; 
4) ręczne sprawdzenie działania siłowników; 
5) uruchomienie i weryfikację poprawności działania klap; 
6) sprawdzenie mocowania przegród klap; 
7) sprawdzenie swobody działania przegród klap; 
8) oględziny kanałów przy klapie pod kątem występowania zanieczyszczeń; 
9) regulację mechanizmów napędowych; 
10) smarowanie elementów mechanizmów napędowych; 
11) wymianę sworzni, dźwigni, podkładek, śrub (w razie konieczności); 
12) sprawdzenie mocowania wyzwalaczy termicznych; 
13) weryfikację ułożenia uszczelek (w razie konieczności poprawa mocowania lub wymiana); 
14) wymianę naklejki dokonanego przeglądu; 
15) inne czynności wymagane przez producenta do zapewnienia poprawnego funkcjonowania 

urządzeń. 
 
Realizacja zamówienia musi odbywać się w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi 
przepisami prawa. Zamawiający polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy, które mają 
być gwarancją utrzymania we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. 
Wymienione w niniejszym „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” czynności nie wyczerpują 
listy wszystkich prac, które Wykonawca musi wykonać w ramach przedmiotu zamówienia.  
Pozostałe czynności, które Wykonawca musi wykonywać w ramach przedmiotu zamówienia, opisane 
są w wytycznych producentów zawartych w DTR, w instrukcjach użytkowania, Instrukcji serwisu oraz 
eksploatacji i konserwacji obiektu, warunkach gwarancji, zawartych w dokumentacji powykonawczej. 
Dokumentacja powykonawcza, w zakresie dotyczącym przedmiotowych instalacji i urządzeń, stanowi 
załącznik do  opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Załącznikami do „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” są: 

1. Załącznik nr 6A.1 - Skrócony opis instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją – część dot. 
budynków nr III i IV;  

2. Załącznik nr 6A.2 - Zestawienie instalacji i urządzeń zamontowanych w budynkach nr I i II; 
3. Załącznik nr 6A.3 – Instrukcja serwisu oraz eksploatacji i konserwacji obiektu; 
4. Załącznik nr 6A.4a – Wykaz klap i zaworów p.poż. (firmy MERCOR) wraz z lokalizacją – budynek nr 

III; 
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5. Załącznik nr 6A.4b – Wykaz klap i zaworów p.poż. (firmy MERCOR) wraz z lokalizacją – budynek nr 
IV; 

6. Załącznik nr 6A.5 – Wykaz klimakonwektorów (firmy YORK by JOHNSON CONTROLS i EMCO) wraz 
z lokalizacją; 

7. Załącznik nr 6A.6 – Dokumentacja powykonawcza  


