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Załącznik nr 2 
Charakterystyka i opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie dwóch przeglądów serwisowych  w roku (kwiecień, listopad), 
2. Zapewnienie stałej gotowości do usunięcia awarii aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w 

węzłach cieplnych  znajdujących się na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wg 
poniższego wykazu). 

I. Zakres obowiązków serwisującego AKP w węzłach cieplnych: 
1. Prace serwisowe muszą być przeprowadzane w sposób 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. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały m.in. 
ważne aktualne uprawnienia świadectwa kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru i eksploatacji w  
grupie 1 (Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 
przesyłające i zużywające energię elektryczną) i grupie 2 (Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, 
przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne). 

6. 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. 

7. 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, 

8. Przeglądy oraz usuwanie awarii prowadzone będą  w  okresie  trwania umowy (1 rok). 
9. Terminy  przeglądów Wykonawca  każdorazowo  będzie uzgadniał z Zamawiającym. 
10. Po każdym przeglądzie Wykonawca  wystawi protokół serwisowy podpisany   przez  Wykonawcę  i 

Użytkownika. 
11. Wszelkie przyjazdy na uzasadnione awarie oraz usuwanie usterek wliczone są w koszt przeglądów, 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty urządzeń niepodlegających gwarancji. 
12. Po każdym usunięciu usterki Wykonawca wystawi protokółu podpisany przez Wykonawcę i 

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

obiektów/urządzeń. 
14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać licencję development niezbędną do uaktualnienia projektu 

sterowników. 
15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać minimum 5 letnie doświadczenie oraz możliwości techniczne 

naprawy urządzeń automatyki kontrolno pomiarowej wyszczególnionej w wykazie obiektów poprzez 
wymianę podzespołów elektronicznych i mechanicznych t.j.: TAC, Satchwell, Invensys, Danfoss, 
Neptronic, Belimo, Scheneider Electric .  

16. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania realizacji zleceń z zakresu naprawy urządzeń 
elektronicznych dla kontrahentów z branży ciepłowniczej. 

17. Wykonawca zobowiązany posiadać doświadczenie realizacji zleceń związanych z telemetrią na potrzeby 
komunikacji urządzeń automatyki kontrolno pomiarowej stosowanej na uczelni. 

18. Wykonawca zobowiązany jest posiadania doświadczenia z zakresu programowania bramek komunikacyjnych 
między innymi Loytec Linx100 potwierdzonego min. certyfikatem Loytec Competence Partner. 

  19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania doświadczenia w zakresie komunikacji GSM. 
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II. Opis przedmiotu/zakresu konserwacji: 

1. Zakres: 
a) Odłączenie urządzeń od instalacji  - w przypadku awarii, 
b) Podłączenie urządzeń do instalacji - po usunięciu awarii, 
c) Konfiguracja urządzeń, 
d) Nadzór nad poprawnością działania programów, 
e) Dodawanie nowych funkcjonalności w systemie na życzenie Użytkownika, 
f) Doradztwo w zakresie modernizacji i usprawnień, 
g) Kontrola połączeń wewnątrz szafy pod kątem poluzowanych połączeń, 
h) Kontrola aparatów w szafach zasilających i sterujących, 
i) Przygotowanie kopii zapasowej systemu na serwerze FTP lub zewnętrznych nośnikach danych 

(płyta DVD, zewnętrzny dysk twardy) i przekazanie użytkownikowi, 
j) Stworzenie protokołu powykonawczego z przeglądu z wyszczególnieniem problemów 

związanych z AKP 
k) KONTROLA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA LICZNIKA CIEPŁA (podliczniki) 
 (Kamstrup Mutlical 66C, Kamstrup Multical 601, Itron/Actaris CF55) 

i. sprawdzenie poprawności wskazań wodomierza z integratorem 
ii. sprawdzenie plomb i połączeń elektrycznych 

iii. sprawdzenie czujników temperatury 
iv. sprawdzenie  elementów toru komunikacji z centrum monitoringu BMS (MWI ) 
v. weryfikacja parametrów aktualnych z centrum monitoringu BMS 

l) KONTROLA  STEROWNIKÓW 
(Regulatory i panele operatorskie  m.in. Invensys/Satchwell MN440, MN450, MN500, MN550, MNLCDP, 
IAC420, IAC600, IACTSP  TAC/Schneider XENTA401,XENTA302, XENTA-OP  Moduły komunikacji: 
Westermo ED10,EW100, Loytec: LINX100) 

i. sprawdzenie stanu wyjść przekaźnikowych, 
ii. sprawdzenie wejść pomiarowych 

iii. sprawdzenie wyjść sterujących (analogowych i cyfrowych) 
iv. sprawdzenie./wprowadzanie nastaw, parametrów , korekt 
v. sprawdzenie poprawności połączeń i zacisków, 

vi. weryfikacja parametrów mierzonych z aktualnymi – kontrola czujników/przetworników 
vii. sprawdzenie poprawności regulacji – porównanie wartości parametrów zadanych z 

aktualnymi, sprawdzenie nastaw czasowych 
viii. aktualizacja, wykonywanie  programów i aplikacji sterowania wraz ze zmiennymi sieciowymi 

m) KONSERWACJA NAPĘDÓW ZAWORÓW REGULACYJNYCH 
(Napędy: Belimo NV24-3, NV24-MFT, Satchwell : ALE1009,ALE1376, AVUE3304, TAC:M800,M400, 
Danfoss : AMV423, AMV33) 

i. sprawdzenie elementów mechanicznych, 
ii. korekta kalibracji z zaworem, regulacja zakresu 

iii. korekta luzów, 
iv. smarowanie elementów mechanicznych, 
v. sprawdzenie zadziałania w pełnym zakresie, wymuszenie obciążenia 

vi. sprawdzenie układów krańcowych i sygnalizacji położenia 
n) KONSERWACJA ZAWORÓW REGULACYJNYCH 

i. sprawdzenie zadziałania w pełnym zakresie (usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń pod 
grzybkiem), sprawdzenie luzów i "przesuwu trzpienia "(zabezpieczenie przed przeciekami), 
ewentualne uszczelnienie specjalnym wkładem teflonowym, smarowanie powierzchni 
przesuwnych smarem . 

o) PRZEGLAD PARAMTRÓW CZUJNIKÓW CISNIENIA 
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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 

 
IV. Wykaz obiektów/węzłów: 

 

Lp. Obiekt  Adres Węzeł / sterownik 
Koszt /1 przegląd  

(brutto)  

1. DS. nr 5  Słowackiego 5/7 CO, CW (grupowy) / MN-500 

  
2. DS. nr 8 Gagarina 17 CO, CW (grupowy) / MN-500 

3. DS. nr 11 Gagarina 33 CO, CW (grupowy) / MN-500 

4. DS. nr 12 Reja 25 CO, CW. / MN-500 

5. Ogród  Botaniczny  Ul. Wileńska 1 CO / MN-500   

6. Collegium Maximum  Pl. Rapackiego 1 CO / MN-440   

7. Inst. Fizyki A  Grudziądzka 5 CO, CW /  MN-500 

  8. Inst. Fizyki B; COK Grudziądzka 7 
CO- 2ukł. Went. (grupowy 2- węzły) / 
MN-500 

9. 
Inst. Fizyki-Studium 
Politechniczne 

Sz. Okrężna 17a CO,CW / MN-500 

10. Wydz. Chemii A  Gagarina 7 CO-4 ukł. CW, went. (grupowy) / MN-550 
  

11. Wydz. Chemii B  Gagarina 7 CO-3 ukł. CW, (grupowy) / IAC 440 

12. Wydz. Nauk Ekonomicznych Gagarina 13a 
CO-2 ukł. CW, went.-2ukł.(grupowy-2 
węzły) /  IAC 440                                                                                

  

13. Collegium Humanisticum Bojarskiego 1 CO, CW, went. / Xenta 302   

14. Biblioteka Główna  Gagarina 11 CO, CW, went./ MN-500   

15. Baza Tech. Magaz.  Wileńska 1 CO, CW / MN-500   

16. Wydz. Filologiczny  Fosa Staromiejska 1 CO / MN-500   

17. Wydz. Humanistyczny  Fosa Staromiejska 1a CO / MN-500   

18. Hotel Asystencki I  Gagarina 41/45 CO, CW / MN-550 
  

19. Hotel Asystencki II Gagarina 41/45 CO, CW / MN-500 

20. Wydz. Sztuk Pięknych 32  Sienkiewicza 32 CO, went. / MN-500 

  
21. Wydz. Sztuk Pięknych 6/8  Sienkiewicza 6/8 CO, CW / MN-500 

22. Wydz. Sztuk Pięknych  121 Mickiewicza 121 CO / IAC 440 

23. 
Wydz. Sztuk Pięknych 
(Prząśniczka) 

Sz. Bydgoska 42 CO, went. / MN-500 

24. Klub "Od Nowa"  Gagarina 37a 
CO, CW, went.( grupowy-2 węzły) /  MN-
500 

  

25.  Hotel Uniwersytecki (Bursa) Sz. Chełmińska 83 CO, CW, went. / MN-550   

26. Wydz. Biologii  Lwowska 1 CO,went. / MN-550   

27. Inst. Archeologii  Sz. Bydgoska 44 
CO,CWT,went (grupowy 2 węzły) / MN-
500 

  

28. Wydz. Prawa  Bojarskiego 3 CO, CW, went. / IAC 440 
  

29. Wydz. Prawa (nowe ) Bojarskiego 3 CO / MN-500 

30. UCS Św. Józefa 17 CO,CWU,WENT. / Xenta 302   

  ŁĄCZNIE:   
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W formularzu ofertowym (załącznik nr1)  podać koszt całkowity przeglądów w czasie trwania umowy na bazie 
zakresu(załącznik nr 2)  
W powyższym zakresie  podać koszt jednego przeglądu (brutto)na  poszczególny   obiekt.   

 
 
 
 
Zakres prac opracował:                    Zakres prac do realizacji przyjął: 
 
M. Wesołowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


