
 

 

Załącznik nr 1  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach  

i pomieszczeniach biurowych w budynkach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego  

w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b i 186, a w szczególności; 

 utrzymanie urządzeń w ciągłej sprawności technicznej i gotowości do pracy 

 konserwacja urządzeń 

 naprawa i/lub wymiana uszkodzonych i zużytych części. 

 

1. Wykaz urządzeń, miejsce i terminy świadczenia usług: 

L.P. Lokalizacja 
Model 

klimatyzatora 
Rok 

produkcji 
Termin świadczenia 
usług konserwacji  

Ilość usług 
konserwacji  

Termin świadczenia 
naprawy urządzeń 
i utrzymania ich w 

sprawności 
technicznej i 

gotowości do pracy 

1. 
Serwerownia, 

2 piętro 
al. Niepodległości 188B LG G24AH 2007 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 
5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

2. 
Serwerownia, 

2 piętro 
al. Niepodległości 188B LG P24EN 

 
2016 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 
5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

3. 
Serwerownia, 

parter 
al. Niepodległości 186 

MDV MHG-
48HWN1-Q 

2014 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 
5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

4. 
Serwerownia, 

parter 
al. Niepodległości 186 

MDV MHG-
48HWN1-Q 

2014 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 
5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

5. 
Serwerownia, 

parter 
al. Niepodległości 186 

MDV MHG-
48HWN1-Q 

2014 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 

5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

6. 
Serwerownia, 

1 piętro 
al. Niepodległości 186 

Mitsubishi MS-
GD80VB 

2011 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 

5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 



 

 

 

2.  Szczegółowy zakres czynności konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych: 

 

2.1     2 razy w roku (na przełomie miesięcy kwiecień-maj i wrzesień-październik) w zależności od typu 

(modelu) urządzenia, w ramach konserwacji należy wykonać  m.in. niżej wymienione czynności: 

a) przegląd obudowy urządzenia, 

b) przegląd połączeń elektrycznych, 

c) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, 

d) sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu, 

e) sprawdzenie czynnika chłodniczego, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego. 

f) czyszczenie filtrów w klimatyzatorach typu split, 

g) czyszczenie: parownika jednostki wewnętrznej, parownika jednostki zewnętrznej 

h) sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin, 

7. 
Serwerownia, 

1 piętro 
al. Niepodległości 186 

KAISAI KUB-
36HRN 

2014 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 

5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

8. 
Serwerownia, 

1 piętro 
al. Niepodległości 186 

KAISAI KFU-
24HRF 

2015 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 

5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

9. 
Parter, pok. 

023 
al. Niepodległości 186 

KAISAI KFU-
09HRF 

2016 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 

5) 04.2022-05.2022 

5 
02.12.2019 -
31.05.2022 

10. 
Piętro 1, Sala 

101 
al. Niepodległości 188 

b 
LG CV18.NJ2 2016 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 
5) 04.2022-05.2022 

5 
02.01.2020 -

31.05.2022 

11. 
Piętro 1, Sala 

101 
al. Niepodległości 188B LG CV18.NJ2 2016 

1) 04.2020-05.2020 
2) 09.2020-10.2020 
3) 04.2021-05.2021 
4) 09.2021-10.2021 

5) 04.2022-05.2022 

5 
02.01.2020 -

31.05.2022 

12. 
Parter, pok. 19 

(salka) 
al. Niepodległości 188B 

KAISAI 
KFU09HRD 

2017 

1) 09.2020-10.2020 
2) 04.2021-05.2021 
3) 09.2021-10.2021 

4) 04.2022-05.2022 

4 
18.06.2020 -

31.05.2022 

13. Parter, pok. 21 al. Niepodległości 188B 
KAISAI 

KFU09HRD 
2017 

1) 09.2020-10.2020 
2) 04.2021-05.2021 
3) 09.2021-10.2021 
4) 04.2022-05.2022 

4 
18.06.2020 -

31.05.2022 



 

 

i) wyczyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych, 

j) mycie ciśnieniowe jednostek zewnętrznych 

k) sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia 

   2.2  Terminy świadczenia usług konserwacji: 

 Dla urządzeń z poz. 1 – poz. 11 –  5 usług konserwacji w okresie: 

1. kwiecień – maj 2020 r.;  

2. wrzesień – październik 2020 r.;  

3. kwiecień – maj 2021 r.;  

4. wrzesień – październik 2021 r.; 

5. kwiecień – maj 2022 r. . 

   dla urządzeń z poz. 12 i poz. 13 – 4 usługi konserwacji w okresie: 

1. wrzesień – październik 2020 r.;  

2. kwiecień – maj 2021 r.;  

3. wrzesień – październik 2021 r.; 

4. kwiecień – maj 2022 r. . 

 

3. Termin świadczenia naprawy urządzeń i utrzymania ich w sprawności technicznej i gotowości do pracy: 

dla urządzeń od poz. 1 do poz. 9 w okresie od 02.12.2019 r. do 31.05.2022 r., 

dla urządzeń z poz. 10 i poz. 11 w terminie od 02.01.2020 r. do 31.05.2022 r. 

dla urządzeń z poz. 12 i poz. 13 w terminie od 18.06.2020 r. do 31.05.2022 r. 

 

4. Oświadczenia i odpowiedzialności: 

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był uprawniony oraz posiadał niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

b. Wykonawca gwarantuje, że przeprowadzi w wymaganych terminach konserwację, wraz z przeglądem 

urządzeń i instalacji zgodnie z DTR urządzeń, wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i 

przepisach oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów. 

c. Zamawiający wymaga, aby osoby, które w jego imieniu wykonywać będą przedmiot niniejszej umowy, 

posiadały kwalifikacje do realizacji niniejszej umowy w odpowiednim zakresie.  

d. Usługa jest wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów Wykonawcy. 

e. Wykonawca w ramach wykonywanej usługi serwisu urządzeń klimatyzacji zobowiązany jest do wykonywania 

czynności pogotowia technicznego. Przez  pogotowie techniczne należy rozumieć zakres działań powszechnie 

przyjętych w profesjonalnych usługach polegających między innymi na natychmiastowym usuwaniu 

powstałych awarii, przeciwdziałaniu powiększania się zakresu powstałych awarii i minimalizacji ich skutków. 

f. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały odpowiadały polskim normom oraz wymogom ustawy - Prawo 

Ochrony Środowiska. 

g. Zakup części zamiennych oraz podzespołów wraz z usługą naprawy i terminem realizacji dokonywane będą po 

przedstawieniu kosztorysu przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego. 

h. Udokumentowane materiały zużyte do usunięcia awarii (na podstawie faktury j/w.) podlegają utylizacji przez 

Wykonawcę.  



 

 

i. Zamawiający udostępnia Wykonawcy wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość 

korzystania z wody i energii elektrycznej oraz wstęp do pomieszczeń w celu wykonania niezbędnych czynności 

konserwacyjnych i naprawy. 

j. Wykonawca odpowiadać będzie za prawidłowe działanie urządzeń, o których mowa w pkt.1 z wyłączeniem 

nieprawidłowości spowodowanych przez niewłaściwą eksploatację urządzeń przez użytkownika. 

k. Każda wykonana usługa w ramach niniejszej umowy zostanie potwierdzona protokołem, zawierającym zakres 

usługi, datę realizacji, oraz podpisanym obustronnie przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

 

10.  Dokumentacja: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do założenia i prowadzenia książek serwisowych, kart urządzeń oraz innych 

wymaganych przepisami dokumentów dotyczących danych eksploatacyjnych serwisowanych urządzeń. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dot. czynności serwisu, w tym konserwacji 

urządzeń klimatyzacji dla potrzeb Zamawiającego. 

c) Wykonanie przeglądu w ramach konserwacji będzie odnotowane każdorazowo w Protokole Przeglądu-

Konserwacji sporządzonego przez Wykonawcę. 

 

 


