Załącznik nr 1b do umowy

Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach nadzorowanych przez
Region Pionu Infrastruktury w Warszawie, tj.: Warszawa Centrum, Warszawa
Wschód, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom.
A. Częstotliwość usługi
Przegląd ogólny (obowiązkowy) – zgodnie z załącznikiem nr 2. w terminach
uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego
B. Zakres podstawowych czynności konserwacyjnych
I.

Utrzymanie central i urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych i ich automatyki
w stałej sprawności:
1. Usuwanie nieprawidłowości w poprawnym działaniu urządzeń i osprzęcie:
- ustanie przepływu powietrza
- podwyższony hałas
- nierównomierna praca zespołu
- za wysoka lub za niska temperatura powietrza na wyjściu
- brak możliwości kontroli temperatury powietrza wychodzącego z centrali.
2. Interwencyjne, bezpłatne działania pogotowia w razie awarii urządzeń
3. Czyszczenie lub wymiana filtrów z użyciem środka antybakteryjnego
4. Czyszczenie wymiennika ( parownik)
5. Czyszczenie wymiennika ( skraplacz)
6. Czyszczenie tacy ociekowej z użyciem środka antybakteryjnego
7. Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
8. Czyszczenie kondensatora ciepła
9. Sprawdzenie drożności układu odprowadzania skroplin
10. Przegląd układu automatyki i sterowania
11. Przegląd pomp odprowadzających skropliny
12. Sprawdzenie szczelności układu
13. Uzupełnienie czynnika chłodzącego
14. Konserwacja silników wentylatorów

II. Czynności konserwacyjne:
1. Konserwacja urządzeń zgodnie z DTR,
2. Kontrola prawidłowości działania urządzeń i automatyki,
3. Konserwacja instalacji elektrycznej i ciśnieniowej poszczególnych urządzeń,
4. Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
5. Kontrola połączeń wszystkich elementów kołnierzowych, śrubowych i połączeń
rurowych,
6. Udrożnienie przewodów wentylacyjnych,
7. Sprawdzenie funkcjonowania układów sterowniczych łożysk,
8. Kontrola zamocowania silników elektrycznych i regulacja naprężenia pasów
napędowych,
9. Kontrola stanu obudowy i mocowania urządzeń,
10. Przeprowadzenie sprawdzenia prawidłowości działania sterowników i urządzeń,
11. Sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrożeniowych (frostów)
12. Sprawdzenie działania czujników różnicy ciśnień (presostaty)
13. Sprawdzenie działania czujników temperatury,
14. Sprawdzenie działania siłowników do mechanicznego otwierania i zamykania
przepustnic,
15. Sprawdzenie działania poszczególnych sterowników,
16. Sprawdzenie zadziałania obrotowych wymienników ciepła (rekuperatory),
17. Sprawdzenie zabrudzeń filtrów.

III. Czynności konserwacyjne uzupełniające
1. Uzupełnienie izolacji termicznej zdejmowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania
robót konserwacyjnych.
2. Dokonywanie korekt nastaw zaworów regulacyjnych limitujących swobodny przepływ
powietrza.
3. Czyszczenie przepustnic sterujących przepływem powietrza.
4. Oczyszczenie napędu przepustnic i wykonanie obsługi technicznej.
5. Smarowanie łożysk silnika i wentylatora.
6. Regulacja naciągu pasów.
7. Czyszczenie i smarowanie wrzecion i popychaczy zaworów oraz regulatorów (ciepło
technologiczne, woda lodowa).
8. Usuwanie śladów korozji na przewodach i konstrukcji komór.
IV. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji
1. Ustawienie odpowiedniego typu pracy centrali w zależności od pory roku ( wiosna,
lato, jesień, zima).
2. Współpraca z serwisem fabrycznym urządzeń podlegających konserwacji ( naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne).
V. Uwagi ogólne:
1. Osoby wykonujące konserwację urządzeń (niezależnie której części dotyczy) powinny
a) posiadać:
- świadectwa kwalifikacji (co najmniej jedna osoba na stanowisku eksploatacji
urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych i co najmniej jedna osoba na
stanowisku dozoru wyżej wymienionych urządzeń), uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 oraz Nr 129 poz. 1184, a także Dz. U. z 2005 r.
Nr 141 poz. 1189).
- certyfikaty dla personelu i stosować się do ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221; z 2019 r. poz. 60 i 534)
b) dokonywać kontroli szczelności zawsze miesiąc po uzupełnieniu czynnika
chłodzącego
c) w przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie urządzenia, dokonać
jego utylizacji i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie
odpadu do utylizacji.
2. Materiały eksploatacyjne, smarne i środki czystości niezbędne do wykonania
czynności konserwacyjnych zapewnia Wykonawca.
3. Naprawy przekraczające zakres konserwacji Wykonawca obowiązany jest wykonać
na podstawie odrębnego zlecenia
4. Protokół zużycia, uszkodzenia lub awarii części składowej urządzenia, zawierający
parametry techniczne, typ, nr katalogowy producenta i dostawcę elementu,
sporządzany jest przez Wykonawcę i podlega potwierdzeniu przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.

