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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/9/2020 na dostawę central wentylacyjnych  

wraz z montażem, uruchomieniem i pracami poinstalacyjnymi 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, montaż i uruchomienie 4 szt. central 

wentylacyjnych o poniższych parametrach oraz wykonanie prac poinstalacyjnych w 

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

Warszawie 

 

1. Parametry central wentylacyjnych: 
 
I Centrala sekcyjna  
Wydajność powietrza: 19.020 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne: 800Pa 

Nagrzewnica i chłodnica Centrala z wymiennikiem rotacyjnym 

 

II Centrala kompaktowa  
Wydajność powietrza: 3 340 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne: 400Pa 

Nagrzewnica i chłodnica Centrala z wymiennikiem rotacyjnym 

 

III Centrala sekcyjna  
Wydajność powietrza: 2 200 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne: 400Pa 

Nagrzewnica i chłodnica  

Centrala z wymiennikiem rotacyjnym 

 

IV Centrala sekcyjna  
Wydajność powietrza: 3 600 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne: 400Pa 

Nagrzewnica i chłodnica  

Centrala z wymiennikiem rotacyjnym 

 

2. Parametry instalacji wody lodowej  
Parametry instalacji wody lodowej: 5oC / 12oC 

Parametry instalacji ciepła technologicznego: 80oC / 55oC 

Układ sterowania montowany fabrycznie. 

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 

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

przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136 

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 374 

Załącznik nr 6 do SIWZ
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3. Wymogi dotyczące obudowy 
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej, zewnętrznej i 

wewnętrznej oraz izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości od 45 do 56 mm 

Blacha obudowy malowana proszkowo. 

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach. 

Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia 

podczas otwarcia centrali podczas jej pracy). 

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 

 

Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4 

Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002)    D2 

Klasa szczelności (EN 1886:2002)     L1 

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002)   F9 

Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002)   T2 

Współczynnik wpływu mostków cieplnych ( EN1886:2002)  TB2-TB3 

Stopień ochrony        IP 54  

  
 

4. Wymogi dotyczące wentylatorów 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. 

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach. 

Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych. ( nie ma konieczności 

stosowania zewnętrznych króćców elastycznych generujących hałas do otoczenia) 

Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. 

Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybkozłączek do połączeń elektrycznych, 

umożliwia ich szybki demontaż i montaż w momencie transportu wewnętrznego i serwisowania. 

Silnik wysokoenergooszczędny typu EC (z płynną regulacją prędkości obrotowej) 

 

5. Wymogi dotyczące wymiennika odzysku ciepła 
 

Wymiennik rotacyjny: 
Aluminiowy wymiennik rotacyjny.   

Wymiennik wyposażony w sektor czyszczący z układem regulacji zapewniającym odpowiedni 

kierunek przecieku do powietrza wywiewanego.  

Napęd wymiennika posiada płynną regulacje prędkości obrotowej i czujnik obrotów. 

Minimalna sprawność temperaturowa dla równych ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego 80 - 

85% 

 

6. Wymogi dotyczące filtrów 
Klasa filtra nawiewu      F7 (ePM1 50%) 

Klasa filtra wywiewu      M5 (ePM10 60%) 

Sekcja filtra powinna być wyposażona w szyny montażowe wyposażone w zaciski.  Między drzwiami 

inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna być dodatkowa uszczelka. 

Sekcja filtracji wyposażona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i 

czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrze w trybie ciągłym. 
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7.  Wymogi dotyczące certyfikatów 
Spełnienie wymagań ekodyrektywy 2018 ( Nr 1253/2014) 

Certyfikat jakości ISO 9001 

Certyfikat środowiskowy ISO 14001 

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 

Certyfikat Eurovent 

 

 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE UKŁADU STEROWANIA 
 
Opis ogólny 
 

Układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 

Układ sterowania  montowany fabrycznie. 

Okablowanie central wykonane fabrycznie. 

Dostawca central jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania central i układów sterowania oraz 

przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 

 

Sterujący panel dotykowy (LED 7”) z interfejsem w języku polskim. 

Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i 

temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 

Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 

Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy centrali 

takich jak: przepływ powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, stanu danej operacji i statusy 

poszczególnych funkcji. 

 

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy  z tabelami 

odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji.  

Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci 

komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej. 

 

Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach 

pamięci na wbudowanej pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną 

pamięć SD lub komputer.  

Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci SD. 

Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach 

odczytu na komputerze połączonym z centralą w sieci komputerowe lub poprzez internet. 

 

Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego w 

protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, , BackNet. 

Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada 

możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego w protokołach: LON i Trend. 

 

Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 

Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może 

być dla minimum ośmiu przedziałów czasowych tygodniowych (dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu 

przedziałów rocznych.  
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Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze 

standardami UE.  

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.  

Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana 

zewnętrznym sygnałem z możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) demontaż istniejących central wentylacyjnych i ich utylizację – po utylizacji należy 

Zamawiającemu przekazać kartę odpadu,  

b) wykonanie niezbędnych prac montażowych, w tym wykonanie elementów instalacji 

dostosowujących  centrale do istniejącego układu wentylacji, 

c) wykonanie niezbędnych izolacji,  

d) wykonanie lub dostosowanie zasilania elektrycznego oraz sterowania do wymogów 

nowych urządzeń,  

e) wykonanie testów, pomiarów elektrycznych, uruchomienie central wentylacyjnych, 

szkolenie pracowników. 

 

Warunki realizacji zamówienia:  

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu we 

wskazanych przez Zamawiającego miejscu fabrycznie nowych central wentylacyjnych 

nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, 

okablowaniem (rok produkcji 2020). 

2. Montaż cental wentylacyjnych odbywać się będzie w pomieszczeniach wewnętrznych 

czynnych obiektach użyteczności publicznej. 

3. Należy dostosować instalacje ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnice central 

wentylacyjnych oraz instalacje wody lodowej zasilającej chłodnice wraz z osprzętem tj. 

pompa obiegowa, zawory równoważące, regulacyjne. 

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

Zamawiającemu do akceptacji projekt wykonawczy realizacji instalacji nowych central 

sporządzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania. Zamawiający 

zastrzega sobie trzy dni robocze na akceptację projektu.  

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy i montażu przedmiotu 

zamówienia z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych, Wykonawca przy realizacji 
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zamówienia zobowiązany jest ściśle współpracować z Zamawiającym. Przed wykonaniem 

jakichkolwiek prac montażowych i instalacyjnych, np. w zakresie posadowienia central, 

należy dokonać z Zamawiającym odpowiednich ustaleń i uzyskać jego akceptację.  

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

poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni wolnych od pracy, wewnątrz budynku 7:30-14:30 

– w dni robocze Zamawiającego.  

7. 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.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, wyniki 

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

producenta, deklaracje zgodności oraz zalecenia dotyczące konserwacji central. Wszystkie 

dokumenty muszą być wystawione w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się 

zademonstrować praktycznie Zamawiającemu czynności obsługowe oraz zwrócić uwagę 

na czynniki wpływające na użytkowanie dostarczonych urządzeń. Wykonawca przekaże 

dokumentację techniczną niezbędną do eksploatacji i obsługi technicznej nie później niż 

w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  

9. Odbiór central poprzedzony zostanie próbą eksploatacyjną w czasie uzgodnionym z 

Zamawiającym oraz przeszkoleniem w zakresie użytkowania i obsługi osób wskazanych 

przez Zamawiającego.  

10. 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) central wentylacyjnych oraz wykonywania wszelkich napraw powstałych 

uszkodzeń i innych zamontowanych urządzeń. Jeśli z dokumentacji technicznej/karty 

gwarancyjnej urządzenia wynika, że centrala wymaga częstszych przeglądów niż dwa 

razy w roku, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bez dodatkowego 

wynagrodzenia konserwacji w częstszych terminach, określonych w dokumentacji 

technicznej/karcie gwarancyjnej urządzenia. W ramach tych konserwacji, przeglądów i 
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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 wykonania konserwacji zostanie sporządzony protokół. Zakres czynności 

wykonywanych podczas okresowych konserwacji nie może być mniejszy niż wynikający 

z dokumentacji technicznej urządzeń.  

11. Naprawa centrali wentylacyjnej 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.  

12. 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.  

13. Po każdej konserwacji i naprawie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić 

i dostarczyć Zamawiającemu protokół.  

14. Do realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia wymagane 

przepisami prawa. 

 


