
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest:  bieżąca  obsługa  serwisowa  wraz  z  wykonywaniem
okresowych przeglądów, konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, zwanych dalej urządzeniami,
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, które zainstalowane są
w następujących lokalizacjach: 

1. kompleks budynków Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 (segment A, B, C, E),
2. budynek pl. Stary Rynek 8 (Dom Darmstadt),
3. budynek pl. Dąbrowskiego 4,
4. budynek Al. Armii Krajowej 62 (Centrum Monitoringu Wizyjnego),
5. budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Kolegialna 9
6. budynek al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

Termin realizacji usługi w okresie: od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

Bieżąca obsługa serwisowa, przeglądy i konserwacje w 2014r. obejmują 38 urządzeń, w tym:
 16  sztuk  zainstalowanych  w  pomieszczeniach  specjalnych  typu:  serwerownie  oraz
pomieszczenia UPS,
 22 sztuk zainstalowane w pomieszczeniach biurowych.

Wymagania:
1. Wykonawca  w  ramach  konserwacji  zapewni  środki  techniczne  warunkujące  sprawne
funkcjonowanie urządzeń (m. in. czynnik, filtry, bezpieczniki itp.).
2. Wykonawca w ramach umowy zapewni: 
- demontaż i montaż urządzeń w przypadku wystąpienia awarii, uszkodzenia urządzenia w celu
wykonania  ekspertyzy  i  ewentualnej  naprawy  (dotyczy  urządzeń  zainstalowanych  w
pomieszczeniach biurowych i specjalnych),
- zapewni urządzenia zastępcze w trakcie usuwania usterek w pomieszczeniach specjalnych.
3. Wykonawca w ramach umowy będzie dokonywał wszelkich napraw urządzeń i instalacji
klimatyzacyjnych.
4. W przypadku urządzeń – nie  objętych gwarancją  -  niezbędne części  do wykonywania
napraw  będzie  zapewniał  lub  pokrywał  koszt  ich  zakupu,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu,
Zamawiający.  
5. Zamawiający, ze względu na zakres wymaganych certyfikatów, dopuszcza korzystanie z
usług podwykonawców.
6. Korzystanie  z  usług  podwykonawców  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i
zaniechania  podwykonawców,  jego  przedstawicieli,  pracowników  lub  osób,  którymi  przy
wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.
7. Wykonawca i podwykonawcy w całym okresie umowy muszą posiadać ważne certyfikaty
upoważniające firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych, w celu
utrzymania gwarancji producentów urządzeń: Fujitsu, Mitsubishi Heavy Industries, Electrolux,
Fral Uni-lux, LG.  Wykonawca do oferty musi załączyć komplet posiadanych certyfikatów oraz
oświadczenia wraz z certyfikatami podwykonawców . 
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  odnowić  oraz  przedłożyć  Zamawiającemu  certyfikaty
własne  i  podwykonawców,  w  przypadku  ewentualnego  ich  wygaśnięcia  w  okresie  trwania
umowy, zapewniając ciągłość usługi będącej przedmiotem zamówienia.
9. Serwis obejmuje:

a) naprawę urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnej na każde wezwanie Zamawiającego,
b) zapewnienie ciągłości pracy urządzeń,
c) zapewnienie urządzeń zastępczych, w celu podtrzymania ciągłości pracy urządzeń w
pomieszczeniach specjalnych w całym okresie trwania umowy,
d) uruchamianie instalacji po ewentualnych awariach,
e) prowadzenie   bieżących   konsultacji   w   zakresie   eksploatacji   urządzeń   w
siedzibie Zamawiającego bądź telefonicznie,
f) dyspozycyjność serwisową w modelu 24/7/365,
g)  wykonanie  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  i  przekazanie,  Zamawiającemu
należycie wypełnionych kart serwisowych wszystkich urządzeń,



h) odnotowywanie każdej interwencji serwisowej w kartach serwisowych urządzeń lub w
postaci protokołu.

10. Wykonawca, w ramach realizacji umowy będzie wykonywał przeglądy i konserwację:
a) dla urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych - wg zaleceń producenta

lecz nie mniej niż po dwa nieodpłatne przeglądy rocznie (przed sezonem zimowym – w
wrześniu, październiku lub listopadzie - oraz przed sezonem letnim - w marcu, kwietniu
lub maju –  zgodnie z  kartą  gwarancyjną bądź serwisową urządzeń.  Okres  pomiędzy
kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące),

b) dla urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach specjalnych - wg zaleceń producenta
lecz nie mniej niż po 3 nieodpłatne przeglądy rocznie (przeprowadzane w miesiącach:
luty, czerwiec, listopad – zgodnie z kartą gwarancyjną bądź serwisową urządzeń. 

11. Zakres prac związanych z wykonywaniem przeglądów oraz konserwacji urządzeń obejmuje:
a) czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych,
b) czyszczenie,  mycie  i  dezynfekcje  (odkażanie  przeciwgrzybiczne)  jednostek

wewnętrznych,
c) czyszczenie (przedmuchanie wężownicy - odkurzenie) jednostki zewnętrznej,
d) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej (freonowej),
e) sprawdzenie  stanu  instalacji  chłodniczej  i  ciśnienia  płynu  oraz  w  razie  potrzeby,

uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu,
f) sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
g) sprawdzenie  prawidłowości  działania  urządzeń  sterowniczych  –  wymiana  baterii  w

pilocie,
h) sprawdzenie instalacji elektrycznej, która będzie obejmować m.in.: oględziny instalacji,

sprawdzenie  zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na
zaciskach śrubowych,

i) uruchomienie urządzeń, instalacji i sprawdzenie ich funkcjonowania w różnych trybach
pracy oraz ich regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej jeżeli występują),

j) usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek,
k) odnotowanie  wykonanego  przeglądu  technicznego,  naprawy  w  kartach  serwisowych

urządzeń lub w postaci protokołu.

12. Czas reakcji serwisu
     1) dla urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach specjalnych:

a) poziom krytyczny tj. zatrzymanie pracy urządzenia  - 1 godzinny czas reakcji,
b) poziom niekrytyczny tj. w przypadku innych usterek, pod warunkiem, że nie  prowadzą
do zatrzymania pracy instalacji klimatyzacyjnej – 6 godzinny czas reakcji.

2) dla urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych:
a) poziom krytyczny tj. zatrzymanie pracy urządzenia klimatyzacyjnego - 6 godzinny czas
reakcji,
b) poziom niekrytyczny tj. w przypadku innych usterek, pod warunkiem, że nie  prowadzą
do  zatrzymania  pracy  instalacji  klimatyzacyjnej  –  czas  reakcji  w  następnym  dniu
roboczym.

13.   Zgłaszania awarii całodobowo w następujących formach:
a) informacji telefonicznej pod nr tel. …..................................................,
b) wiadomości e-mail na adres: …..........................................................,
c) wiadomości SMS na nr …....................................................................

14. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości urządzeń klimatyzacyjnych w okresie
trwania umowy do 48 sztuk, w tym:
a) do 20 sztuk urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach specjalnych typu serwerownie i
pomieszczenia UPS,
b) do 28 sztuk urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych.



Wykonawca w ofercie przedstawi:
1. Certyfikaty  upoważniające  Wykonawcę/podwykonawcę  do  montażu,  napraw

gwarancyjnych i  przeglądów technicznych,  w celu utrzymania gwarancji  producentów
urządzeń: Fujitsu, Mitsubishi Heavy Industries, Electrolux, Fral Uni-lux, LG.

2. Oświadczenia podwykonawców.
3. Ceny brutto zgodnie z poniższym formularzem.

Nazwa Cena brutto [zł]

Cena jednostkowa za serwis w 1 miesiącu 1 urządzenia

Cena jednostkowa za wykonanie 1 przeglądu okresowego 1
urządzenia

Załączniki
1. Przewidywany stan urządzeń na dzień 01.01.2015 r.,
2. Wzór umowy.


