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Załącznik nr 2 

Charakterystyka i opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Prowadzenie stałej konserwacji systemu BMS w budynku Collegium Humanisticum wraz z dwoma 
przeglądami serwisowymi (kwiecień 2018 oraz listopad 2018). 

2. Usuwanie awarii Systemu BMS objętego niniejszą umową. 
I. Zakres obowiązków konserwującego System BMS: 

1. Przeglądy serwisowe muszą być przeprowadzane w sposób niezakłócający pracy obiektu oraz 
uzgodnione z jego kierownikiem. 

2. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych 
instalacji i urządzeń (w formie pisemnej). 

3. Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić m.in. sprzęt prosty i 
zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem. 

4.  Po każdej konserwacji i przeglądzie Wykonawca pozostawi instalację (w tym urządzenia) w całkowitej 
sprawności technicznej oraz bezpieczne dla użytkownika. W przypadku wystąpienia awarii, których nie 
można usunąć w trybie natychmiastowym, Wykonawca zabezpieczy usterkę w sposób nie zagrażający 
życiu i mieniu. 

5. Zapewnienie konserwacji wszystkich wymienionych poniżej instalacji i urządzeń: 
a) w godzinach pracy 7.00 - 15.00, 
b) W przypadku wystąpienia awarii (bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia lub systemu), 

która zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, bądź znacznie utrudnia pracę obiektu, 
Wykonawca niezwłocznie podejmie (na obiekcie) czynności związane z usunięciem awarii. 
Czas reakcji na maksimum 8 godzin. 

6. Utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego), czynnych  przez cały czas trwania umowy, 
następujących kanałów łączności: 

a) przynajmniej jednego nr telefonu (abonent w Polsce), 
b) przynajmniej jednego adresu e-mail, 

7. Termin  przeglądu Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z Zamawiającym. 
8. Po każdym przeglądzie Wykonawca wystawi protokół serwisowy podpisany przez Wykonawcę i 

Użytkownika . 
9. W zakres konserwacji nie wchodzi tworzenie nowych aplikacji dla nowo podłączonych 

obiektów/urządzeń. 
10. Wszelkie przyjazdy na uzasadnione awarie oraz usuwanie usterek wliczone są w koszt 

przeglądów, Zamawiający pokrywa jedynie koszty urządzeń niepodlegających gwarancji. 
11. Zakup niezbędnych licencji leży po stronie Zamawiającego. 
12. Ze względu na konieczność ingerencji w oprogramowanie producenta firmy Trend Controls oraz 

Wonderware, Wykonawca musi posiadać uprawnienia Integratora Systemów Trend oraz Wonderware. 
II. Zakres prac konserwacyjnych systemu BMS: 

1. Odłączenie urządzeń od sieci - w przypadku awarii. 
2. Podłączenie urządzeń do sieci - po usunięciu awarii. 
3. Sprawdzenie poprawności działania oprogramowania poszczególnych elementów składowych BMS. 
4. Konfiguracja urządzeń. 
5. Nadzór nad poprawnością działania programu InTouch (przeznaczonego do wizualizacji systemu BMS) 

zainstalowanego na komputerze w portierni. 
6. Dodawanie niewielkich nowych funkcjonalności w systemie na życzenie Użytkownika. 
7. Kompleksowe wyczyszczenie wszystkich elementów i urządzeń wchodzących w skład systemu, za 

wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych. 
8. Sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi BMS 

(sterowniki, aplikacje systemowa, system operacyjne, serwer, itp.). 
9. Kontrola istniejących alarmów i raportowanie zdarzeń wraz z ich archiwizacją. 
10. Doradztwo w zakresie modernizacji i usprawnień całego systemu. 
11. Aktualizacja oprogramowania poszczególnych elementów składowych BMS ( sterowniki, aplikacje 

systemowe, system operacyjny, serwer, itp.). 
12. Stworzenie protokołu powykonawczego z przeglądu z wyszczególnieniem problemów związanych z 

Systemem BMS. 
13. Zdalna reakcja za pośrednictwem Internetu na problemy związane z użytkowaniem obiektu ( w 

okresach między przeglądowych). 
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14. Zweryfikowanie poprawności działania wizualizacji (odzwierciedlania aktualnego stanu elementów za 
pomocą odpowiednich ikon). 

15. Wykonać pełną kopię zapasową systemu umożliwiającą odtworzenie działania systemu oraz 
przekazanie jej Użytkownikowi na zewnętrznych nośnikach danych (płyta DVD, zewnętrzny dysk 
twardy). 

16. Sprawdzenie odczytów wszystkich punktów sprzętowych i wartości zadanych w sterownikach (odczyty 
czujników,  liczników, wysterowania, załączenia itp.). 

17. Kontrola aparatury w szafach zasilających i sterujących. 
18. Sprawdzenie mocowań przewodów elektrycznych w rozdzielnicach automatyki oraz urządzeniach 

peryferyjnych (w razie konieczności należy dokręcić zaciski). 
19. Sprawdzenie czy nie występują luzy na mocowaniach siłowników (w razie konieczności należy 

mocowania poprawić). 
20. Sprawdzenie drożności przewodów od presostatów powietrza (w razie konieczności udrożnić lub 

wymienić). 
21. Wykonanie pomiaru prądu pobieranego przez zasilane urządzenia (wentylatory, pompy, silniki pomp, 

grzałki elektryczne itp.). 
22. Sprawdzenie poprawności działania elementów sygnalizacyjnych (lampki, diody). 
23. Sprawdzenie poprawności sygnałów wysyłanych do elementów wykonawczych. 
24. Sprawdzenie poprawności działania sterowniczych elementów wykonawczych. 
25. Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń zastosowanych w układach. 
26. Sprawdzenie poprawności działania algorytmów sterowania. 
27. Wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji przewodów, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zabezpieczonych 
wyłącznikami różnicowoprądowymi). 

28. Inwentaryzowanie i uaktualnianie dokumentacji BMS w przypadku wprowadzania zmian w systemie. 

III. Usługi w zakresie napraw 
 Strony dopuszczają możliwość wykonania prac nie objętych zakresem konserwacji wg    
               następujących   zasad: 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół serwisowy z wymaganym zakresem prac. 
2.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w którym ceny materiałów 

Wykonawca określi na podstawie cennika producenta części zamiennych lub faktury 
dowodu zakupu danego elementu (kopia faktury winna zawierać potwierdzenie 
wbudowania danego elementu/części ); 

3. Po akceptacji zakresu prac i zweryfikowaniu oraz akceptacji kosztorysu przez 
Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego, wykona 
uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru. 

4. Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, 
Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę wraz z protokółem. 
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IV. Wykaz obiektów i  urządzeń: 
 

1. Automatyka układów wentylacyjnych (sterowniki TREND): 
 

Nr zespołu Prąd Moc napięcie Szafa sterownicza lokalizacja szafy 

- [A] [kW] [V] - - 

Kurtyna AB 4 0,9 230 SA-AB0-1 AB-0.17 

Kurtyna AB 4 0,9 230 SA-AB0-2 AB-0.01 

WAB1a 5,89 1,5 230 
SA-AB2-1 pom AB.2.20 

NAB1a 6,4 3 400 

NAB10 5,89 1,5 230 
SA-AB2-2 pom AB.2.20 

WAB10 5,89 1,5 230 

NAB3 7,88 2,2 230 

SA-AB2-3 pom AB.2.20 
WAB3 5,89 1,5 230 

WAB3a 0.259 0,059 230 

WAB12 0.259 0,059 230 

NAB11 3 0,4 230 SA-AB2-4 pom AB.2.25 

WAB1 8,14 2,2 230 
SA-AB2-5 pom AB.2.25 

NAB1 8,2 4 400 

NAB4 7,6 1,75 230 SA-AB2-6 pom AB.2.25 

NAB5 8,2 4 400 
SA-AB2-7 pom AB.2.25 

WAB5 8,2 4 400 

WAB4 1,39 0.318 230 

SA-AB2-8 pom AB.2.25 
WAB4a 0,709 0,158 230 

WAB4b 0,25 0,058 230 

WAB11 0,709 0,158 230 

NAB2 4,8 0,5 230 SA-AB2-9 pom.AB.3.14 

NAB6 30,4 15 400 

SA-AB4-1 Dach 
WAB6 22,8 11 400 

WAB2 0,8 0,44 400 

WAB8 1,3 0,745 400 

NAB7 21,5 11 400 

SA-AB4-2 Dach WAB7 15,2 7,5 400 

WAB9 1,3 0,745 400 

WO1 12 5,5 400 

SA-AB4-3 Dach 
WO2 12 5,5 400 

WO3 12 5,5 400 

WO4 12 5,5 400 

NC2 2,4 0,25 230 SA-C3-1 C.3.57 

WC1a 0,5 0,113 230 

SA-C4-1 Dach 
NC1 16,4 8 400 

WC1 16,4 8 400 

WC2 0,58 0,25 400 

NC3 15,2 7,5 400 SA-C4-2 

Dach WC3 11,4 5,5 400 SA-C4-2 

WC4 1,3 0,745 400 SA-C4-2 

 
2. Sterowniki w pomieszczeniach (sterowniki TREND): 

a) Pomieszczenia pracowników naukowych, technicznych i korytarze (Bud C) 
Parter – 33 szt. 
I piętro – 49szt. 
II piętro – 50szt. 
III piętro – 47szt. 

b) Sale wykładowe, ćwiczeniowe i korytarze (Bud AB) - 46 szt. 
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3. Przepustnice VAV (TREND i TROX): 
a) Budynek AB – 70 szt. 
b) Budynek C – 20 szt. 

4. Układ automatyki węzła wody lodowej i drycoolerów: 
 
 

Nr zespołu Prąd Moc napięcie 
Szafa 

sterownicza 
lokalizacja 

szafy 

- [A] [kW] [V] - - 

Chłód AB 240 116 400 SA-AB2-10 AB.2.21 

Drycooler 60 26 400 SA-AB4-4 Dach 

Drycooler 60 26 400 

SA-AB4-57 Dach Drycooler 60 26 400 

Drycooler 60 26 400 

 
 

5. Układ automatyki węzła cieplnego: 
a) szafa sterownicza  
b) sterownik TAC Xenta 302 

 
 
 
 
 
W formularzu ofertowym (załącznik nr1) podać koszt całkowity przeglądów w czasie trwania umowy, w 
powyższym zakresie (załącznik nr 2) podać koszt jednego przeglądu. 
 
 
 

Zakres do realizacji przyjął: 

Koszt jednego przeglądu: 
/netto/ 


