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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/6/2020 na świadczenie usług  

konserwacyjno-serwisowych systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach  

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  

 
 

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI I WYMIAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 

1. Centrale wentylacyjne  PM LUFT/SWEGON wraz z systemami kanałów nawiewno- wywiewnych: 27 

szt.  oraz klimatyzatory: 

- centrala  wentylacyjna N7W7 BC020  

- centrala  wentylacyjna N1W1 BC027  

- centrala  wentylacyjna N8W8  VTS VVS075c 

- centrala  wentylacyjna N11W11 Gold  31 A  

- centrala  wentylacyjna N2W2 Gold 21 A  

- centrala  wentylacyjna N12W12 Gold 31 A  

- centrala  wentylacyjna N10W10 Gold 22 A  

- centrala  wentylacyjna N9W9 Gold 22 A G  

- centrala  wentylacyjna N6 RAKE 03 

- centrala  wentylacyjna N13 RAKE 02 

- centrala  wentylacyjna N4W4 Gold 12A  

- centrala  wentylacyjna NW3 Gold 21A  

- centrala  wentylacyjna N5W5 Gold 21A 

- centrala  wentylacyjna NW4 Gold 08C  

- centrala  wentylacyjna NW3 Gold 20C  

- centrala  wentylacyjna NW2 Gold 35C 

- centrala  wentylacyjna NW1 Gold 40C  

- centrala  wentylacyjna NW5 Gold 40C  

- centrala  wentylacyjna NW6 Gold 40C  

- centrala  wentylacyjna NW7 Gold 40C  

- centrala  wentylacyjna NW1 Gold 32B  

- centrala  wentylacyjna NW2 Gold 21B  

- centrala  wentylacyjna NW4 Gold 32B  

Załącznik nr 6 do SIWZ
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- centrala  wentylacyjna NW5 Gold 31B  

- centrala  wentylacyjna NW6 Gold 32B  

- centrala  wentylacyjna NW7 Gold 32B  

- centrala  wentylacyjna NW8  Gold 31B  

 

Zakres prac 

I. Centrale wentylacyjne – dwa  razy w roku (marzec/wrzesień )należy wykonać następujący 

zakres prac: 

a) czyszczenie komór kurzowych czerpni powietrza,  

b) wymianę filtrów kieszeniowych wraz z ich utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami , 

czyszczenie central wentylacyjnych,  

c) kontrolę wydajności i sprężania central wraz z kontrolą presostatów, 

d) ocenę poprawności pracy zespołu wentylatorowego i łożysk , ewentualne regulacje łożysk i 

pasów klinowych, pomiar temperatury powietrza nawiewanego, pomiar prądu pobieranego 

przez silniki wentylatorów, 

e) sprawdzenie działania wymiennika rotacyjnego,  

f) sprawdzanie nastaw regulatorów temperatury, 

g) kontrolę siłowników przepustnic, 

h) sprawdzić czystość kanałów nawiewu i wywiewu na wyjściu z central wentylacyjnych  

wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych czynności (dot. pkt.a-h). 

 

II. Nawilżacze parowe NORDMANN (2 szt.)  - wykonanie dwa razy  w roku – luty , sierpień : 

Zakres prac 

a) Przegląd  urządzeń zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno -Ruchową) 

b) udokumentowanie przeprowadzonych czynności w raportach urządzeń. 

 

III. Systemy wyciągowe – 9 szt.: 

a) raz w roku ocena poprawności pracy wentylatora i Łożysk, sprawdzenie obecności wyciągu 

we wszystkich pomieszczeniach, 

b) sprawdzenie czystości kanałów wyciągowych. 

 

IV. Klimakonwektory (fancoile) 240 szt. – dwa razy w roku należy dokonać: 

a) kontrolę pracy wentylatora, 

b) czyszczenie filtrów, pozostałych elementów urządzenia oraz wnętrza obudowy lub zabudowy 

wnękowej , 

c) sprawdzenie szczelności połączeń, 

d) sprawdzenie pracy zaworów, 

e) sprawdzenie odprowadzania skroplin, 

f) sprawdzenie pracy sterowników, 

g) czyszczenie anemostatów  

h) udokumentowanie przeprowadzonych czynności w protokole przeglądu /wg uzgodnionego 

ze Zleceniodawcą wzoru/. 
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V. Agregaty chłodnicze, chłodnice wentylatorowe oraz zestawy pomp wody lodowej – przegląd 

2 razy w roku, 

1. Urządzenia:   

• Agregat wody lodowej EMICON RWH 772K wraz z chłodnicą wentylatorową  - 1 szt. 

• Agregat wody lodowej CLIVENT WSAT 2290- 2 szt.  

• Chłodnica wentylatorowa TECHAIR – 1 szt. 

• Zestaw pomp wody lodowej  /maszynownia A/  – 1 szt. 

• Zestaw pomp wody lodowej / maszynownia B/  - 1 szt. 

2. Zestaw prac do wykonania: 

a) oględziny urządzeń w ruchu, 

b) kontrola stanu rurociągów chłodniczych i ich armatury w obrębie maszynowni, 

c) sprawdzenie stanu filtrów na rurociągach – w razie potrzeby czyszczenie, 

d) sprawdzenie poprawności pracy pomp, smarowanie łożysk pomp – w razie potrzeby, 

e) sprawdzenie czynników chłodniczych (w tym dwa razy w roku kontrola własności 

fizykochemicznych glikolu i ewentualne jego uzupełnienie), 

f) przegląd wytwornic wody lodowej zgodnie z DTR, 

g) czyszczenie chłodnic i skraplaczy zewnętrznych  

h) udokumentowanie przeprowadzonych czynności w protokole kontroli. 

 

VI. Kurtyny elektryczne  – przegląd  raz w roku przed sezonem jesienno - zimowym 

1. Urządzania: 

• Kurtyna wejście B /strona zachodnia/ VTS -VING 

• Kurtyna wejście C /strona zachodnia/ GEA VIENTO 

2. Zakres prac obejmuje: 

a) czyszczenie filtrów, 

b) czyszczenie wymienników ciepła, 

c) sprawdzenie działania zgodnie z DTR, 

d) udokumentowanie przeprowadzonych czynności w protokole kontroli. 

 

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI I WYMIANY MATERIAŁÓW EKSPOLATACYJNYCH DLA 

URZĄDZEŃ SPECJALNYCH 

1. Klimatyzatory  – konserwacja 2 razy w roku: 

•  MDV typ  MSR23-09HRDN1- QC2(B) (outdoor unit) –1 szt.- B003 

• MDV typ MSR-09HRDN1-QC2(B) (indoor unit)- 1szt.- B 004 

• MDV typ  MSR23-09HRDN1- QC2(B) (outdoor unit) –2 szt.- BP 11 

• MDV typ MSR-09HRDN1-QC2(B) (indoor unit)- 1szt.-CP 02 

• MDV typ MSR-09HRDN1-QC2(B) (indoor unit)- 1szt.- B 023 

• MDV typ MSR-09HRDN1-QC2(B) (indoor unit)- 1szt.- B 024 

• DAIKIN typ R25DBV11B (outdoor unit)- 2 szt.- A 181 

•  DAIKIN typ FT 25 GV 1B (indoor unit )– 1 szt.- A 102  

• DAIKIN typ FT 25 GV 1B (indoor unit )– 1 szt. - A  101 

•  TOSHIBA typ  RAV-SM1404 ATP-E(outdoor unit) – 1 szt.- C dach. Zach. 

• TOSHIBA typ RAV- SM1407CTP-E  -( indoor unit) - 1szt.- C 319 
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•  GREE typ GWHD(36) NK3BO (outdoor unit) – 1 szt. - C dach. Zach. 

• GREE typ GWH18RC-K3DNA3G/I ( indoor unit) – 2 szt.- C 319 

• MITSUBISHI typ SRC35ZM-S (outdoor unit)- 1 szt.– BP 11 

• MITSUBISHI typ SRK35ZM-S (indoor unit)- 1 szt. –  BP 08 

Urządzenia na gwarancji 

• KAISAI typ. KWX-12HRDO ( outdoor unit) – 1 szt. – A-(sala sportowa  skos) 

• KAISAI typ. KWX-12HRDI ( indoor unit) – 1 szt. – A –aula (serwer.) 

 

2. Zakres prac obejmuje: 

a) oględziny urządzeń w ruchu, 

b) kontrola stanu rurociągów chłodniczych i ich armatury, 

c) przegląd urządzeń zgodnie z DTR,  

d) czyszczenie skraplaczy, 

e) udokumentowanie przeprowadzonych czynności w protokole kontroli. 

 
 

ZADANIA POZOSTAŁE: 

1. Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości i wykonanie drobnych napraw,  

2. Pozostawanie w stałej gotowości do wykonania wszelkich napraw na wezwanie 

Zleceniodawcy spowodowane nieprawidłowym działaniem urządzeń - w tym również 

napraw, których zakres przekracza naprawy drobne. Zakończenie naprawy drobnej albo 

zdiagnozowanie i przedłożenie Zleceniodawcy protokołu w przypadku większej awarii w 

następującym czasie: 

• 24 godziny od zgłoszenia przez Zleceniodawcę 

• 6 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę z adnotacją pilne  

• 3 godziny od zgłoszenia przez Zleceniodawcę z adnotacją bardzo pilne 

 

3. Drobne naprawy oznaczają wykonanie czynności niezbędnych do przywrócenia pełnej 

sprawności technicznej urządzenia, do których nie są wymagane albo są wymagane materiały 

ogólnego zastosowania (śruby, uszczelki, bezpieczniki itp.). 

4. Zadania realizowane w trybie miesięcznych przeglądów: 

a. Oględziny i ocena stanu technicznego wszystkich urządzeń, 

b. Ocena stanu filtrów kieszeniowych, 

c. Kontrola stanu technicznego dwóch systemów kanałów nawiewno – wywiewnych 

wybranych losowo lub wskazanych przez Zleceniodawcę, 

d. Kontrola poprawności pracy dwóch systemów wyciągowych – wybranych losowo lub 

wskazanych przez Zleceniodawcę, 

e. Kontrola stanu technicznego 30 szt.  klimakonwektorów (fancoili) wybranych losowo 

lub wskazanych przez Zleceniodawcę, 

f. Czyszczenie skraplaczy zewnętrznych 

g. Na koniec każdego miesiąca Zleceniobiorca sporządza i przekazuje Zleceniodawcy 

protokół oceny stanu technicznego urządzeń i wykonanych drobnych napraw. 

h. Zakup filtrów i materiałów oraz ich utylizacja jest po stronie Zleceniobiorcy. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ OSÓB WYKONUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. WENTYLACJA OGÓLNA 

a. Osoby z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV 

b. Osoby z uprawnieniami potwierdzonymi dokumentami resortowymi – konserwacja i 

pomiary urządzeń wentylacyjnych 

2. KLIMATYZACJA 

a. Świadectwo kwalifikacyjne E i D uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy ponad 50kW. 

b. Świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń 

instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV. 

c. Świadectwo kwalifikacyjne dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej 

urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz 

dokonujących obrotu tymi substancjami. 

d. Certyfikat UDT w zakresie kwalifikacji personelu dokonującego czynności kontroli 

szczelności w instalacjach o napełnieniu co najmniej 3kg substancji kontrolowanej lub 

f-gazu, a w przypadku urządzeń hermetycznych o co najmniej 6 kg f-gazu, a także do 

odzysku czynników chłodniczych , instalowania instalacji pracujących z czynnikami 

chłodniczymi oraz ich konserwowania i serwisowania. 

e. Certyfikat UDT w zakresie kwalifikacji personelu dokonującego czynności napełniania 

zbiorników przenośnych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3 – tzw. 

„uprawnienia dla napełniaczy” przez personel dokonujący m.in. odzysku. Zgodnie z  

ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 poz. 1125), 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 

sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 

technicznych (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 849) zmienionym Rozporządzeniem z dnia 20 

lutego 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 50, poz. 426) wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 

ustawy o dozorze technicznym. 

3. CENTRALE 

a. Osoby z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV 

b. Osoby z uprawnieniami  potwierdzonymi dokumentem resortowym – konserwacja i 

pomiary urządzeń wentylacyjnych.                                                                                                                         

 


