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SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin  

Załącznik nr 1 do umowy 

 

Wykaz czynności serwisowo – konserwacyjnych 

1.1. Sprawdzenie dwa razy w roku kalendarzowym (tj m-c kwiecień, październik) 

poprawności działania zespołu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej znajdującej się                    

w budynku C SP ZOZ MSWiA w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2 polegającej na: 

a) sprawdzeniu efektywności energetycznej urządzenia oraz sprawdzeniu i konserwacji 

połączeń elektrycznych oraz usunięciu ewentualnych usterek (tj. oczyszczenie styków, 

odizolowanie itp.);  

b) sprawdzeniu przepływu sygnałów między urządzeniem zewnętrznym a jednostką 

wewnętrzną, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać stosownej regulacji lub 

określić przyczynę – usterkę i sposób jej usunięcia; 

 c) sprawdzeniu działania panela sterującego urządzeniem – realizacji wszystkich funkcji 

przewidzianych przez producenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonań 

niezbędnej regulacji lub określenia przyczyny – usterki i sposób jej usunięcia;  

d) sprawdzeniu funkcjonowania mechanicznych elementów urządzenia oraz je oczyścić, 

przeprowadzić niezbędną regulację i zakonserwować, zgodnie z zaleceniami producenta 

urządzenia; 

 e) sprawdzeniu parametrów wydajności chłodniczej urządzenia, przepływu (drożności), 

szczelności, ciśnienia i poziomu czynnika schładzającego w instalacji, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości określić, przyczynę – usterkę i usunąć ją (w tym poprzez 

przepłukanie, przedmuchanie i uzupełnienie czynnika schładzającego);  

f) sprawdzeniu drożności i szczelności instalacji odprowadzającej skropliny, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości określić przyczynę – usterkę i usunąć  ją (tj. przedmuchać, 

przepłukać lub wypełnić uszczelniacz);   

g) sprawdzeniu uzyskanych z urządzenia temperatur nadmuchu (ciepłego i schłodzonego) 

powietrza w porównaniu z parametrami określonymi przez producenta, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości przeprowadzić stosowną regulację lub określić przyczynę – 

usterkę i sposób jej usunięcia; 

h) oczyszczeniu lub wymianie filtry zapachu i powietrza (tj. filtr węglowy) zgodnie                             

z zaleceniami producenta urządzenia czyszczeniu, odgrzybianiu filtrów powietrza, 

przeglądzie instalacji chłodniczej i ewentualnie wymianie części (po uprzedniej zgodzie 

Zamawiającego) czyszczeniu, odgrzybianiu filtrów powietrza, przeglądzie instalacji 

chłodniczej i ewentualnie wymianie części (po uprzedniej zgodzie Zamawiającego). 

Po wykonanym serwisie zespołu klimatyzacji i wentylacji sporządzić dodatkowy protokół                 

z kontroli systemu klimatyzacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wzór zgodny 

z Rozporządzeniem.       

1.2  W ramach rocznych przeglądów serwisowo – konserwacyjnych jednostek wewnętrznych 

i zewnętrznych urządzeń klimatyzacji wskazanych od pozycji nr 3 do 21 ujętych                           

w załączniku nr 2 do umowy należy wykonywać je przed okresem letnim tj.:  do 30.04. 
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W ramach serwisu lub przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementów 

ulegających zużyciu; 

Do potwierdzenia wykona serwisu urządzeń należy wykorzystać protokół wskazany jako 

załącznik nr 2 do umowy.    

1.3 Wykonanie raz w roku, w miesiącu lipcu, badania szczelności agregatu wody lodowej na 

potrzeby CRO – posiadanie odpowiednich uprawnień przez Wykonawcę. Wystawienie 

odpowiedniego protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 2. Naprawa urządzeń – obowiązki Wykonawcy  

2.1. Diagnoza przyczyny niesprawności urządzenia do 24h od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

2.2. Zgłoszenia w formie telefonicznej, fax, e-mail, pismo. Podanie urządzenia oraz miejsca 

jego lokalizacji ; 

2.3. Wykonawca przystąpi do usuwania zgłoszonej awarii urządzenia nie później niż w ciągu 

maksymalnie 24 godzin od przeprowadzenia przeglądu lub od otrzymania wezwania 

interwencyjnego; 

2.4. Wykonawca szacuje koszt naprawy zgłoszonej awarii uwzględniając wszystkie koszty. 

Przedkłada Zamawiającemu do akceptacji wraz z podaniem terminu usunięcia awarii  

Zamawiający po akceptacji oferty  zleca naprawę; 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć naprawę lub usunięcie usterki  w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania akceptacji oferty;  

2.6. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego przedstawia faktury źródłowe na 

zakup części i urządzeń, podległych naprawie lub wymianie;  

2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki powstałe w związku                      

z usuwaniem awarii i/lub  wykonaniem przedmiotu umowy; 

2.8. W ramach serwisu lub przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementów 

ulegających zużyciu; 

 

 


