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Załącznik nr 6 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/16/2020 na dostawę agregatu wody lodowej   

wraz z montażem, uruchomieniem i robotami poinstalacyjnymi  

  

  

1. Przedmiotem zamówienia jest  wymiana i uruchomienie agregatu wody lodowej o 

poniższych parametrach technicznych oraz wykonanie robót poinstalacyjnych w budynkach 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.  Szturmowej 1/3 w Warszawie.  

  

2. Istniejący agregat wody lodowej o poniższych parametrach technicznych:   

 

a) moc chłodnicza max 740 kW, przy parametrach temp. wody lodowej 5/10 st. C przy     

temp. otoczenia 35 st. C, dla parametrów roztworu glikolu etylenowego 35% do pracy 

chłodnic (drycoolerów):  30/35 st C 

b) zasilanie 400V/3f/50Hz,   

c) max pobór prądu 492 A, 

d) pobór mocy elektrycznej max 183kW 

e) 2 obiegi chłodnicze, 8 stopni regulacji, 

f) Skraplacze płaszczowo-rurowe, 

g) Czynnik chłodniczy R407C,   

h) Wymiary max: 4000x1350x1900mm 

i) masa robocza max. 3900kg,   

j) współczynnik EER: min. 4.0,   

k) poziom ciśnienia akustycznego: max. 68 dB(A),  mierzony w odległości 1m (ISO 3744)) 

l) układ sterowania montowany fabrycznie,  

m) okablowanie AWL wykonane fabrycznie, testy kontrolno-pomiarowe po stronie 

dostawcy.  

 

2.1      Dodatkowe  wymagania dotyczące nowego agregatu 

 

    a)  spełnienie przepisów Eco Design 2018 

   b) czynnik chłodniczy o współczynniku GWP < 2500 
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   c) parametry glikolu etylenowego 35% dla pracy chłodnic (drycollerów)  - 30/335 st C 

   d) pozostałe parametry bez zmian 

 

2.2. Wymagania dodatkowe: 

Agregat w okresie gwarancyjnym wyposażony w moduł do komunikacji bezprzewodowej celem 

zapewnienia ciągłej diagnostyki pracy urządzenia przez dostawcę.  

Urządzenie   będzie pracować na czynniku chłodniczym dopuszczonym do obrotu handlowego i 

łatwo dostępnym na rynku polskim. 

Nowe urządzenie winno być dostarczone do użytkownika jako kompletne. 

Urządzenie zlokalizowane jest na poziomie -1 w  budynku, wymaga posadowienia na 

dedykowanych podkładkach antywibracyjnych z regulacją poziomu wysokości. 

 

Instalacja wody lodowej w budynkach „B”i”C” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskim zasilana jest z  agregatu podłączonego do dwóch chłodnic (drycoolerów) instalacji 

wodnej. 

Po zakończeniu montażu urządzenia wymagane są testy techniczne i funkcjonalne przez 

autoryzowany serwis, szkolenie personelu WZ UW w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia 

w odpowiednim wymiarze  min 4 godz. 

Należy założyć utylizację zużytego glikolu oraz dostarczyć odpowiednią ilość nowego 35% 

glikolu etylenowego na potrzeby instalacji. Należy przewidzieć płukanie instalacji wody lodowej 

oraz czyszczenie istniejących filtrów. 

Zdemontowane urządzenia należy zutylizować oraz przekazać Zamawiającemu Karty Przekazania 

Odpadu. 

Odzyskany czynnik chłodniczy ze zdemontowanych urządzeń należy zutylizować oraz przekazać 

Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu. 

Wszystkie niezbędne prace instalacyjne prowadzić na podstawie uzgodnionych projektów 

wykonawczych, jeśli uzgodnienie jest wymagane. 

Dostawca AWL jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania AWL i układu sterowania oraz 

przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych przed dostawą. 

Podłączenie AWL do istniejącej instalacji wody lodowej. 

Wykonanie prób szczelności z pracy dołączone do dokumentacji powykonawczej. 

Dostawa i montaż automatyki dla regulacji temperatury. 

Zapewnienie przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy. 

Dostarczenie niezbędnych dokumentów do wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów. 
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje:   

a) demontaż istniejącego agregatu EMICON RWH 772K oraz jego utylizację i przekazanie 

Zamawiającemu karty odpadu,  

b) utylizację zużytego glikolu oraz przekazanie Zamawiającemu karty odpadu,   

c) dostarczenie i montaż fabrycznie nowego agregatu (rok produkcji 2020),  

d) wykonanie niezbędnych prac spawalniczych, wykonanie części rurociągu wody lodowej 

i dostosowanie do przyłączy agregatu,  

e) wykonanie izolacji rurociągów,  

f) wykonanie niezbędnych projektów technicznych,  

g) wykonanie lub dostosowanie zasilania elektrycznego oraz sterowania do wymogów 

nowego urządzenia,  

h) wykonanie wszelkich innych prac, które okażą się niezbędne do prawidłowego  

       zamontowania i uruchomienia agregatu,  

i) przeprowadzenie testów, pomiarów elektrycznych i uruchomienie agregatu,  

j) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej powykonawczej.  

k) przeprowadzenie procedury rejestracji agregatów w CRO 

  

Warunki realizacji zamówienia:   

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oraz montażu 

we wskazanym przez Zamawiającego miejscu fabrycznie nowego agregatu (rok 

produkcji 2020).   

2. Przed przystąpieniem do prac montażowych i instalacyjnych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji projekt wykonawczy wykonania instalacji zasilania 

elektrycznego montowanych urządzeń sporządzony przez osobę z odpowiednimi 

uprawnieniami do projektowania. Zamawiający zastrzega sobie trzy dni robocze na 

akceptację projektu lub zgłoszenie uwag.   

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy i montażu agregatu z 

wyprzedzeniem min. 1 dzień roboczy, Wykonawca przy realizacji zamówienia 

zobowiązany jest ściśle współpracować z Zamawiającym. Przed wykonaniem 
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jakichkolwiek prac montażowych i instalacyjnych, np. w zakresie posadowienia 

agregatu, należy dokonać z Zamawiającym odpowiednich ustaleń i uzyskać jego 

akceptację.   

4. Godziny prowadzenia prac montażowych i instalacyjnych: na zewnątrz 7:00-20:00 – od 

poniedziałku do soboty, wewnątrz budynku 7:30-14:30 – od poniedziałku do piątku w 

dni robocze Zamawiającego.   

5. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały i urządzenia dopuszczone do 

stosowania i uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca winien przedstawić dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie materiałów i urządzeń do stosowania. Dokumenty te 

stanowić będą część dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do odbioru przedmiotu 

umowy.   

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, wyniki 

pomiarów elektrycznych, DTR, podać numery seryjne i fabryczne, rok produkcji, 

producenta, określić ilość czynnika chłodzącego, deklaracje zgodności oraz zalecenia 

dotyczące konserwacji agregatu. Wszystkie dokumenty muszą być wystawione w 

języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zademonstrować praktycznie 

Zamawiającemu czynności obsługowe oraz zwrócić uwagę na czynniki wpływające na 

użytkowanie agregatu. Wykonawca przekaże dokumentację techniczną niezbędną do 

eksploatacji i obsługi technicznej.   

7. Odbiór agregatu poprzedzony zostanie próbą eksploatacyjną w czasie uzgodnionym z 

Zamawiającym oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania i obsługi osób 

wskazanych przez Zamawiającego.   

8. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany w okresie 

gwarancji do wykonywania bez dodatkowego wynagrodzenia konserwacji i przeglądów 

(w miesiącach kwiecień oraz październik w uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym 

terminach) agregatu oraz wykonywania wszelkich napraw uszkodzeń agregatu i innych 

zamontowanych urządzeń. Jeśli z dokumentacji technicznej/karty gwarancyjnej 

urządzenia wynika, że agregat wymaga częstszych przeglądów niż dwa razy w roku, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bez dodatkowego wynagrodzenia 

konserwacji w częstszych terminach, określonych w dokumentacji technicznej/karcie 

gwarancyjnej urządzenia. W ramach tych konserwacji, przeglądów i wykonywania 

napraw zawierają się wszelkie koszty z tym związane, również wszystkie materiały 

eksploatacyjne i części potrzebne do wykonania konserwacji i naprawy. Materiały 

eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być oryginalne i fabrycznie nowe. Z 
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wykonania konserwacji zostanie sporządzony protokół. Zakres czynności 

wykonywanych podczas okresowych konserwacji nie może być mniejszy niż 

wynikający z dokumentacji technicznej urządzeń.   

9. Naprawa agregatu musi być dokonana w ciągu maksymalnie 72 godz. od momentu 

zgłoszenia, wymagany czas przystąpienia do usunięcia awarii (czas reakcji) 

maksymalnie 12 godz., od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.   

10. Z wykonania naprawy zostanie sporządzony protokół. W wypadku braku możliwości 

wykonania naprawy w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, Wykonawca na piśmie 

przedstawi powody braku możliwości wykonania naprawy oraz wystąpi do 

Zamawiającego o uzgodnienie terminu naprawy.   

11. Po każdej konserwacji i naprawie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu protokół.   

12. Do realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia wymagane 

przepisami prawa.  

 

 


