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do zapytania ofeńowego nl llA,lż023 z dnia l5,03,2023 rokLr

Szczegółowy opi§ przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zanlówienia jest dostawa, montaż

Oddziału dla Dzieci i Młodzieży położonego

w Rzcszolvic,

i uruchornienie kliInatyzacji typu Split w lokalu

l]a palterze budynl<u przy uI. Słorvackiego l1

1. Klimatyzację na]eżł zamontowaó parterze budynku: jednostka zewnętrzna w ot\yofze okiennym pod

pbłą stlopową, jednostka wewnętrzna rv lokalu biblioteki na ścianie we rł,skazanynl rnie.iscr.r -
zgodnie z planem montażu instalacji klimatyzacji (Załącznik nr l a),

2. Wynragania teclrnicznc:

- nollilalrra wydajność - clrłodzenię: min. 3,5 kW;

- nominalna wydajnośó - grzanie: min. 3,8 kW;

- pobór nlocy (lvarlość rrominalna): nie więcej niż l kW;

- zrsi|anie: 230 V, I F, 50 Hz;

- poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) j edllostk i zewnętrzrrej: rrie więccj niż 53 dB(A);

- maksyma|ne wymiary jcdnostki zervnętrzrrej (szer. x wys. x głęb.): 850 x 600 x 320 mm;

- lvaga nettojednostki zewnętrzne.j: nie więcej niż 34 kg;

- jcdllostka \Ąc\Ąllęllllla ryp ścienn1:

- sterowanie tlrządzeń klimatyzacyj nych: pilotem bezprzervodorvytrr oraz przez Wifi;

- urządzenia winny spehiiaó nonny polskie i europejskie, posiadaó rvymagane atesty i ceftyfikaty

oraz bl Ć doptlszczone do obrolu i 5loso\\allia zgodllie z oborł iązLrjac; lni przepisallli i llorlnalnil

- czynnik chłodrriczy w zaoferorł,anym urządzeniu jest z,godlly z obo."viązuj ącyln i w tym zakresie

przepisami plawa, w szozególności z Rozporządzen ieIn PaI,lamcntu E,ulope.jskiego iRady (Ull)

lr 511/?014 z dllia i6 kwiotrria 20l4 r, w sprawic l1uorowanych gazól, cieplanl ialryclr i uchylcnia

rozporządzen ia (WF,) nr 84żlż006 (Dz. U, UE L l50 z 20.05.2014 r,, str.. l 95 z. póź,l^l. zlt-t.).

3. Czynności do rvykonania przez dostawcę lłządzeń Prace obe.jmLrją wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji i uruchomicnic klimatyzac.ii:

- montaż jednostki zewlętrznej lewym górnym rogu otworu okiennego, nrocowanie urządzellia;

zewnętrznego do wystającej płyty stropowej nad otworem okiellttyrn;

- montaż.jędnoStki wewnętrzne_j lv ustalonyln miejscu;

- montaż tras kablowych oraz chłodniczyclr rv korytkach nlaskujących;

- połączenie jednostek przewodami c|iłodniczymi o dhgości iJo 9 nl,;



- odprowadzenie skroplin do istniejącej kanalizacji sanitarnej pod zlewozmy,wakiem zrrajdującym

się w pokoju pracowniczym;

- wykonanie instalacji elektrycznej, dołożenie zabezpieczenia nadprądowego i podłączenie urządzeń

do istniejącej rozdzielni elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i sporządzeniem protokołu;

- wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym;

- wykonanie testu szczelności instalacji;

- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie parametrów pracy.

4, Warunki gwarancji iserwisu gwarancyjnego:

- wykonawca udz leli Zamavliającemu co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu

zamówienia. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daĘ podpisania protokołu odbioru bez wad.

- w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad bądź usterek urządzenia zamawiający

zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o powstĄch wadach,/usterkach (telefonicmie, mailowo lub

na piśmie), a wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony (nie dłuższym niż

3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady/usterki) do ich usunięcia na wyłącmy kosa Wykonawcy lub

wymiany przez Wykonawcę urządzenia stanowiącego przedmiotu umo\ły na nowy wolny od wad.

- w przypadku przekroczenia terminu naprawy lub wymiany urządzenia stanowiącego przedmiot

umowy, zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do zlecenia naprawy lub wymiany

vząózenia na nowe przęz inny podmiot/ firmę wybraną przez zamawiającego na wyłącmy koszt

wykonawcy, na co wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie (transport, rozładunek, montaż demontaź itp.) związane

z ,naprawa lub wymianą wadliwego/uszko dzonego urządzania na nowe obcipają w całości

wykonawcę.

- wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na

dostarczony sprzęt nie później niż w momencie podpisaniu protokół odbioru całości zamówienia.

- wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie wykonywaó przeglądy gwarancyjne oraz naprawy

w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym

przepisów bęzpięozęństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zalęcęń

producentów klimatyzatorów.

5. Dodatkowe wymagania:

- dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacj i technicznej urządzęń w języku polskim wraz

z dostawą przedmiotu zamówienia,

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsłu gl urądzeń,

- podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producentą

nazwy, nr katalogowęgo urządzeń,

- dostarczone urządzenia powinny byó fabrycznie nowe, nieużywane, z datą produkcji nie wcześniej
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