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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…..…./2017 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz 

usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w siedzibie Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A 

w Warszawie”. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: usługi serwisu, konserwacji oraz usuwania 

awarii urządzeń klimatyzacyjnych świadczone będą w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 2017-11-30. 

3. Zakres prac serwisowych jednostek wewnętrznych oraz jednostek zewnętrznych: 

a) pomiar i regulacja ciśnienia czynnika chłodzącego oraz jego uzupełnienie, 

b) czyszczenie parownika, 

c) czyszczenie skraplacza, 

d) pomiary elektryczne, 

e) pomiary chłodnicze, 

f) pomiary temperatur, 

g) odgrzybianie, 

h) sprawdzanie połączeń elektrycznych, 

i) sprawdzanie połączeń mechanicznych, 

j) sprawdzanie połączeń chłodniczych, 

k) drobne naprawy. 

Tabela nr 1 Wykaz klimatyzatorów 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba urządzeń 

1. AUX ASW-H12A4/LHR1DI-EU 1 kpl. 

2. Daikin FTXN50K 2 kpl. 

3. Galanz model AUS 12H53R150l6 1 kpl. 

4. MDV QRC4 1 kpl. 

5. MDV QRC8 1 kpl. 

6. MIDEA MSR-12HRN1 3 kpl.  

4. Liczba przeglądów, podczas których wykonawca będzie świadczyć usługi przeglądów 

serwisowych wraz z konserwacją oraz usuwał awarie w okresie trwania umowy: 2 

(dwa). 

5. Przez „usuwanie awarii” Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(„Zamawiający”) rozumie wykonanie czynności serwisowo-konserwacyjnych, 

polegających na przywróceniu prawidłowej pracy urządzeń klimatyzacyjnych, np. 
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aktualizacja oprogramowania, zniwelowanie nieszczelności układów chłodniczych 

itp., czyli dokonywanie ww. czynności bez użycia części zamiennych.  

6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany:  

 serwis i konserwacja urządzeń z pozycji od 1 do 6 Tabeli nr 1 – 2 razy w trakcie 

trwania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

 usuwanie awarii urządzeń – w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Zamawiającego lub wykrycia przez wykonawcę podczas przeglądu (liczone od dnia 

wykonania przeglądu); 

7. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę awarii wymagającej wymiany części 

urządzenia, wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zamawiającego 

oraz odnotować w Protokole z przeglądu serwisowego wystąpienie awarii ze 

wskazaniem elementów podlegających wymianie.  

8. Wykonawca po wykonaniu przeglądu ma obowiązek sporządzenia Protokołu 

z przeglądu serwisowego i przekazanie go do Zamawiającego. 

9. Protokół z przeglądu serwisowego podpisany przez obie Strony, stanowi podstawę do 

wystawienia faktury lub rachunku. 

10. Koszty przeglądu obejmują dojazd do siedziby Zamawiającego oraz materiały 

eksploatacyjne niezbędne do jego wykonania, takie jak: filtry, czynnik chłodniczy, 

izolacja chłodnicza, bezpieczniki topikowe, środki do czyszczenia i dezynfekcji 

urządzeń, inne drobne materiały pomocnicze. 

11. Podczas wykonywania prac serwisowych wykonawca ma obowiązek: 

 przestrzegania przepisów bhp i p.poż, 

 utrzymania porządku w pomieszczeniach podczas wykonywania prac i po ich 

zakończeniu. 

 


