
  

                                                                                                                                        
                                                                                                                                       

Załącznik  Nr 2 

 
KONSERWACJA  INSTALACJI  KLIMATYZACJI 

 

I. Charakterystyka i opis przedmiotu konserwacji: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 
1. Wykonanie jednego (1) przeglądu serwisowego w maju 2018 agregatów skraplających, agregatów wody 

lodowej, pomp ciepła, klimatyzatorów typu Split i MultiSplit oraz klimakonwektorów pracujących w 

trybie sezonowym*. 

2. Wykonanie dwóch (2) przeglądów serwisowych, pierwszy na przełomie kwietnia i maja 2018 oraz drugi 

w październiku 2018 agregatów skraplających, agregatów wody lodowej, pomp ciepła, klimatyzatorów 

typu Split i MultiSplit oraz klimakonwektorów pracujących w trybie całorocznym*.     

3. Kontrola szczelności (CRO*) zgodnie z  

• Ustawą o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową, Oraz Niektórych Fluorowanych Gazach 

Cieplarnianych, z 15 maja 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 881),  

• Ustawą o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lipca 2017 (Dz.U. z 

2017. Poz. 1567), 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i 
Systemów Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 8 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 56),  

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. 

w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 

4. Zapewnienie stałej, całodobowej (24 godziny) gotowości do usunięcia awarii w instalacji klimatyzacji  

znajdujących się na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

*Wykaz urządzeń oraz tryb pracy znajdują się w załączonej tabeli nr 1 (osobny dokument). 

 

 

Charakterystyka wykonywanych prac:  
 
1. Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane w sposób nie zakłócający użytkowania danego obiektu 

oraz w pełni uzgodnione z jego kierownikiem. Należy zapewnić konserwację instalacji i urządzeń w 

godzinach 7:00 ÷ 15:00. Terminy przeglądów Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z 

Zamawiającym. 

 

2. Po każdej konserwacji i przeglądzie Wykonawca pozostawi instalację (w tym urządzenia) w całkowitej 

sprawności technicznej oraz bezpieczną dla użytkownika. W przypadku wystąpienia awarii, których nie 

można usunąć w trybie natychmiastowym, Wykonawca zabezpieczy usterkę w sposób nie zagrażający 

życiu i mieniu. Wykonawca niezwłoczne poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o 

nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji i urządzeń. 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 maksimum 8 godzin. 

 

3. Utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego) czynnych przez cały czas trwania umowy 

następujących kanałów łączności: 

• przynajmniej jednego nr telefonu (abonent w Polsce), 

• przynajmniej jednego adresu e-mail. 

 

4. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych  

instalacji i urządzeń w formie pisemnej. 

 

5. Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić m.in. sprzęt prosty i 

zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem. 

 



  
6. Po każdym przeglądzie oraz usunięciu usterki Wykonawca wystawi protokół serwisowy podpisany  przez 

Wykonawcę i Użytkownika . 

 

7. Wszelkie przyjazdy na uzasadnione awarie oraz usuwanie usterek wliczone są w koszt przeglądów. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty urządzeń niepodlegających gwarancji. 
 

8. 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). 

 

 

 
 

II.  Zakres prac konserwacyjnych 

Agregaty skraplające i wody lodowej, pompy ciepła, chłodnice freonowe:  

 

1. Sprawdzenie ogólnego stanu obudowy tj.: stanu powłoki lakierniczej, plamy rdzy, stan 

wypoziomowania i podparcia, stan podkładek antywibracyjnych. 

2. Sprawdzenie zaworów odcinających oraz rur przesyłowych. W razie potrzeby oczyścić i 
pomalować wszystkie skorodowane powierzchnie.  

3. Sprawdzenie czy nie występują oznaki nieszczelności obiegu wody lodowej. 

4. Sprawdzenie i oczyszczenie filtrów osadnikowych i siatkowych. 

5. Sprawdzenie filtra osuszaczy wraz jego ewentualną wymianą. 
6. Sprawdzenie zaworów regulacyjnych. 

7. Sprawdzenie pomp obiegowych oraz jej osprzętu. 

8. Sprawdzenie chłodnicy freonowej pod względem wycieków, korozji 

9. Sprawdzenie procentowej zawartości środka zapobiegającego zamarzaniu w obiegu wody 

lodowej (o ile jest stosowany), w razie potrzeby uzupełnić czynnik. 

10. Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarce. W przypadku podejrzenia pogorszenia parametrów 

wykonanie analizy oleju oraz w razie potrzeby jego wymiana. 

11. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, przewodów, uziemienia, styków w stycznikach, pobór 

prądu przez sprężarki i wentylatory oraz sprawdzenie, czy urządzenie jest zasilane 

odpowiednim napięciem. 

12. Sprawdzenie ciśnień czy są prawidłowe i czy nie ma wycieków. Weryfikacja czy ciśnienie 

robocze jest wyższe lub niższe od wartości zarejestrowanych podczas rozruchu urządzenia i 

uwzględnić wpływ temperatury otoczenia na ciśnienie robocze.  

13. Sprawdzenie stanu mocowań sprężarki. 

14. Napełnienie instalacji wody lodowej czynnikiem chłodniczym (woda uzdatniona).  

15. Odpowietrzenie i wyregulowanie instalacji wody lodowej jej pod względem ciśnień. 
16. Sprawdzenie przepływu czynnika przez wziernik kontrolny. 

17. Sprawdzenie i regulacja pracy układu automatyki urządzenia (m.in. nastawy, wartości 

poszczególnych parametrów). 

18. Uruchomienie układu chłodniczego. 

19. Pozostałe czynności wymagane przez producenta urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Split i MultiSplit (VRV): 

 

Dla jednostki wewnętrznej: 

1. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia. 

2. Dokładne oczyszczenie całej jednostki łącznie z odgrzybieniem parownika i tacy skroplin. 

3. Sprawdzenie stanu technicznego filtrów siatkowych wraz z ich wyczyszczeniem i dezynfekcją. 
4. Sprawdzenie prawidłowości systemu odprowadzenia skroplin wraz z jego ewentualnym udrożnieniem. 

5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych. 

6. Sprawdzenie stanu technicznego mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, śrub i wkrętów, 

ewentualne uzupełnienie brakujących elementów. 

7. Czyszczenie wentylatora jeżeli jest to wymagane. 

8. Pozostałe czynności wymagane przez producenta urządzenia. 

 

Dla jednostki zewnętrznej: 

1. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia. 

2. Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego minimum raz w okresie trwania zamówienia (w razie 

konieczności uzupełnienie lub wymiana czynnika i dokonanie utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami). 

3. Sprawdzenie prawidłowości działania sprężarki. 

4. Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji termicznej. 

5. Sprawdzenie i ewentualna naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6. Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości działania wentylatora. 

7. Sprawdzenie stanu technicznego skraplacza (w tym prostowanie lameli) łącznie z jego odgrzybieniem. 

8. Sprawdzenie stanu technicznego odwadniacza. 

9. Sprawdzenie zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych przed wilgocią. 
10. Sprawdzenie połączeń elektrycznych. 

11. Sprawdzenie stanu technicznego mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, śrub i wkrętów, 

ewentualne uzupełnienie brakujących elementów. 

12. Pozostałe czynności wymagane przez producenta urządzenia. 

 

     

Klimakonwektory: 

 

1. Czyszczenie i konserwacja obudowy. 

2. Czyszczenie i konserwacja panelu obsługowego. 

3. Czyszczenie i dezynfekcja filtra powietrza. W przypadku włókniny filtrującej należy ją wymienić. 
4. Czyszczenie i dezynfekcja tacy skroplin. 

5. Czyszczenie i dezynfekcja chłodnicy. 

6. Czyszczenie wentylatora jeżeli jest to wymagane. 

7. Sprawdzenie poprawności działania: wentylatorów, zaworów z siłownikami, układów sterowania. 

8. Sprawdzenie prawidłowości systemu odprowadzania skroplin z ich ewentualnym udrożnieniem.  

9. Sprawdzenie pływaka i pompki skroplin. Oczyszczenie filtra siatkowego w pompce/pływaku (jeżeli 

występuje). 

10. Sprawdzenie nieszczelności obiegu wody lodowej. 

11. Pozostałe czynności wymagane przez producenta urządzenia. 

 

 

 

 



  
Przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest korzystać ze 

specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących i dezynfekujących posiadających 

dopuszczenia oraz certyfikaty dla urządzeń klimatyzacyjnych. 

 

Raport z wymienionych wyżej czynności musi znaleźć się w protokole serwisowym. 

 

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 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. Kontrola szczelności. 

 
Wszelkie wykonywane czynności konserwacyjne i naprawcze urządzeń klimatyzacyjnych mogą być 
wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kategorie certyfikatów i świadectw 

kwalifikacyjnych określonych odrębnymi przepisami. 

 

Posiadanie ważnego i odpowiedniego certyfikatu, oraz  zarejestrowanie w Instytucie Chemii 

Przemysłowej w Warszawie, jest głównym i niezbędnym warunkiem przy rozpatrywaniu ofert 

na prowadzenie konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w UMK. 

Odpis posiadanego certyfikatu należy załączyć do składanej oferty. 

 
 

Do obowiązków osoby konserwującej  systemy klimatyzacyjne należy dokonanie wpisu  

wykonanych czynności i daty ich przeprowadzenia  w Książce Eksploatacji a dla urządzeń, które 

zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, w Rejestrze 

Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Pożarowej  Instytutu Chemii Przemysłowej w 
Warszawie. Rejestr  w wersji komputerowej jest uruchomiony w Sekcji Energetycznej UMK .  

 

 

 

W formularzu ofertowym (załączniku nr1)  podać koszt całkowity przeglądów w czasie  trwania 

umowy,  

 W powyższym zakresie (załączniku.2) podać koszt jednego przeglądu na  poszczególny   

obiekt.   

 

 
 

            Zakres do realizacji  przyjął : 

 


