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Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego 

dotyczącego konserwacji układów 

klimatyzacyjnych Emerson/Vertiv z 

dnia  23.06.2021 r. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: „Konserwacja układów klimatyzacyjnych 

Emerson/Vertiv” 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji/przeglądów w celu utrzymania wydajności, 

higieny i sprawności układów klimatyzacyjnych Emerson/Vertiv zainstalowanych w budynkach 

Głównego Urzędu Miar 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2  

1.2. Czynności konserwacyjne będą wykonywane w zakresie przedstawionym w tabeli: Wykaz układów 

Emerson/Vertiv w GUM przez uprawniony i wykwalifikowany personel Wykonawcy. 

1.3. Wykonawca wykona usługi konserwacji, kontroli szczelności, wpisów o tych czynnościach do 

Centralnego Rejestru Operatorów dla urządzeń i instalacji wykazanych układów w terminach 1-szy 

przegląd w okresie 1-30.07.2021 i 2-gi przegląd w okresie 2-30.11.2021 r. Szczegółowe daty wykonania i 

możliwe odstępstwa zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

1.4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności konserwacji w terminach 

wykazanych w pkt. 1.3., Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie 

możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu. 

1.5. W przypadku wadliwego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć 

zakwestionowane czynności na własny koszt w terminie do 3 dni roboczych liczonych od otrzymania 

powiadomienia od Zamawiającego. Zamawiający zgłosi je Wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-

mailem, niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia pod adresem e-mail, 

z którego złożył ofertę wykonania. W przypadku niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ww. terminie 

zastosowanie mają zapisy pkt 1.4. 

1.6. Wykonawca do wykonywania prac określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest do skierowania osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne w zakresie naprawy i 

obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz 

obrotu tymi substancjami uzyskane na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 i z 

2020 r. poz. 284). Dodatkowo za uprawnionych do wykonywania  konserwacji Zamawiający uznaje  

Serwis fabryczny lub Firmę  posiadającą autoryzację producenta lub dokument potwierdzający 

uprawnienia do serwisowania urządzeń chłodniczych Emerson/Vertiv, wydany przez producenta tych 

urządzeń Vertiv Poland Sp. z o.o. lub dysponowanie pracownikiem posiadającym udokumentowane 

przeszkolenie serwisu fabrycznego do konserwacji i serwisowania tego rodzaju urządzeń.  

1.7. Wykonawca zobowiązany we własnym zakresie do zapewnienia środków do konserwacji 

czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych.  

2. W ramach konserwacji układów każdorazowy zakres czynności będzie obejmował: 

- oględziny zewnętrzne układów klimatyzacyjnych i kanałów wentylacyjnych, 

- pomiary parametrów chłodniczych (kontrola ciśnienia skraplania i parowania) 

- pomiary parametrów elektrycznych, 

- kontrola zabezpieczeń obwodów elektrycznych i wyłączników różnicowoprądowych, 

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w urządzeniu, 
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- sprawdzenie funkcjonowania układu sterowania, a jeśli wymagana korekta nastaw 

- czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, 

- sprawdzenie czystości lameli w parownikach, 

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora jednostki wewnętrznej,  

- sprawdzenie temperatury na wlocie i wylocie urządzenia, 

- sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, 

- sprawdzenie układu nawilżania (stan cylindra, drożności spustu, elektrozaworu, tacy zbiornika)  

- sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek, 

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów agregatów sprężarkowych, 

- czyszczenie obudowy i skraplaczy agregatów, 

- o ile jest przy przeglądzie wymagana, to kontrola szczelności urządzeń i sporządzenie protokołu z 

kontroli (czynności przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 i z 

2020 r. poz. 284), 

- sporządzenie protokołu z wykonanych czynności konserwacji dla każdego układu osobno według 

wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

- dokonanie wpisów elektronicznych do Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów 

systemów i urządzeń, o przeprowadzeniu czynności serwisowych i kontroli szczelności niezwłocznie po 

zakończeniu czynności przeglądu czy kontroli szczelności wymaganych przez ustawę z dnia 15 maja 

2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 i z 2020 r. poz. 284). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania 

konserwacji i zobowiązany jest do pokrycia strat.  

3.1 W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w ustalonym terminie pkt 1.3, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania 

terminu dodatkowego, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. 

3.2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu niezrealizowania jej przez 

Wykonawcę w terminie pkt 1.3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

ceny brutto wartości zamówienia.. 

3.3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,2% ceny brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

3.4. Powyższe kary umowne podlegają sumowaniu, a Zamawiający ma prawo do potrącania kar 

umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury) bez potrzeby uzyskania na to jego zgody.  

3.5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej, w przypadku gdy wysokość szkody będzie wyższa od sumy określonych powyżej kar 

umownych. 

3.6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania, w tym 

związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają 

jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego, 

3.7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej, 

nie później jednak jak w dniu następnym po ustąpieniu działania siły wyższej.  
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Wykaz układów Emerson/Vertiv w GUM 

 

 Szafa klimatyzacji precyzyjnej Skraplacz Czynnik Pracownia Wymagane kontrole szczelności 

1 S1AKA 2O1VDG2O2OFXO5126611 HCR14 R410a 070a W 2 terminie konserwacji 

2 S1AKA 2O1VDG2O2OFXO5126611 HCR14 R410a 070b W 2 terminie konserwacji 

3 SOHKA 2O1VDG2O2OFXO5127211 HCR17 R410a B19 W 2 terminie konserwacji 

4 SOHKA 2O1VDG2O2OFXO5127211 HCR14 R410a 066b W 2 terminie konserwacji 

5 SOHKA 2O1VDG2O2OFXO5127211 HCR14 R410a 068a(b) W 2 terminie konserwacji 

6 SOFUA 221VDG2O2OFXO5126611 HCR17 R410a 131d W 2 terminie konserwacji 

7 SOHKA 2O1VDG2O2OFXO5127211 HCR14 R410a 44 W 2 terminie konserwacji 

8 PX031DAL 3UHD6311DOPOPAEEE HCR59 R410a 065a  W 2 terminie konserwacji 

9 PX021KA 136SDK311DOPOPAEEE HCR43 R410a 065b  W 1 i 2 terminie konserwacji 

10 PX021KA 136SDK311DOPOPAEEE HCR43 R410a B24 W 2 terminie konserwacji 

11 S1AKA 2O1VDG2O2OFXO5126611 HCR17 R410A 142 W 1 i 2 terminie konserwacji 

12 SOHKA 2O1VDG2O2OFXO5127211 HCR10 R410A 24a W 2 terminie konserwacji 

13 SOHKA 2O1VDG2O2OFXO5127211 HCR10 R410A 063b W 2 terminie konserwacji 

14 SOHKA 2O1VDG2O2OFXO5127211 HCR14 R410A 20c (24e) W 2 terminie konserwacji 

15 SOHKA 201VDG202FX051258 HCR14 R410a 061a W 1 i 2 terminie konserwacji 

16 S1AKA 201VDG202FX051258 HCR17 R410a 347 W 1 i 2 terminie konserwacji 

17 S1AKA 201VDG202FX051259 HCR17 R410a 353/354 W 1 i 2 terminie konserwacji 

 


