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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/24/2020 na dostawę klimakonwektorów 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowych (rok produkcji 2020) 

klimakonwektorów o poniższych parametrach technicznych do budynków Wydziału 

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

1. Klimakonwektor przypodłogowy w wersji czterorurowej (bez obudowy) - 9 szt. (wszystkie 

jednakowe), o niżej podanych parametrach technicznych i użytkowych:  

- całkowita wydajność chłodnicza 3,4 kW, 

- woda lodowa 5/12 ° C (30% glikolu), 

- jawna wydajność chłodnicza 2,6 kW, 

- wydajność grzewcza 6,7 kW, 

- wymiar klimakonwektora bez obudowy: szerokość/głębokość/wysokość: 904/218/511 [mm], 

- moc akustyczna 46 dB(A) 

- ciśnienie akustyczne 37 dB(A).  

2. Klimakonwektor przypodłogowy w wersji czterorurowej (z obudową) - 4 szt. (wszystkie 

jednakowe), o niżej podanych parametrach technicznych i użytkowych:  

- całkowita wydajność chłodnicza: 4,0 kW 

- woda lodowa 5/12 ° C (30% glikolu) 

- jawna wydajność chłodnicza: 3,3 kW 

- wydajność grzewcza: 5,2 kW 

- wymiar klimakonwektora z obudową: szerokość/głębokość/wysokość: 1415/225/530 [mm], 

- moc akustyczna 51 dB(A), 

- ciśnienie akustyczne 42 dB(A). 

 

Warunki realizacji zamówienia:   

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (z wniesieniem) urządzeń do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Wydziału Zarządzania UW.  

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z 

wyprzedzeniem minimum 1 dzień roboczy. Wykonawca przy realizacji zamówienia 

zobowiązany jest ściśle współpracować z Zamawiającym.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia dopuszczone do stosowania na 

terytorium RP. Wykonawca winien przedstawić dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

urządzeń do stosowania. Dokumenty te będą niezbędne do odbioru przedmiotu zamówienia.   

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, 

DTR, podać numery seryjne i fabryczne, rok produkcji, producenta, deklaracje zgodności 

oraz zalecenia dotyczące konserwacji urządzeń. Wszystkie dokumenty muszą być 

wystawione w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zademonstrować praktycznie 

Zamawiającemu czynności obsługowe oraz zwrócić uwagę na czynniki wpływające na 

użytkowanie urządzeń.  

 


