
Załącznik nr 1 – zadanie nr 1 

Koszalin, dnia 30 grudnia 2019 r.  

ZADANIE nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usług serwisowych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych znajdujących się na terenie 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie 
przy ulicy Piłsudskiego 92 i 95. W zakres usług serwisowych wchodzą następujące urządzenia:   

LP OBIEKT URZĄDZENIE WENT. I KLIMAT. ILOŚĆ 

1. Budynek nr 1 sala 102 (pom. Komendanta) Klimatyzator ścienny „DAIKIN” FTXC35A/RXC35A 1 kpl. 

2. Budynek nr 3 sala ZCON 
Klimatyzator „AIRWELL” typ podstropowy: 
FCD048 / YMD048 

1 kpl. 

3. Budynek nr 3 sala ZCON Klimatyzator YORK YHHB18/R407C 2 kpl. 

4. Budynek nr 3 sala unijna Centrala wentylacyjna DAIKIN 1 kpl. 

5. Budynek nr 3 serwerownia przy s. 135 
Klimatyzator ścienny podsufitowy DAIKIN  
z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 

1 kpl. 

6. Budynek nr 3 lewe skrzydło – centrala tel. I p. Klimatyzator Fujii RSG 1 kpl. 

7. Budynek nr 3 lewe skrzydło Agregat wody lodowej GEOCLIMA 1 kpl. 

8. Budynek nr 3 lewe skrzydło Aparat wentylacyjny VTS Clima Top 1 kpl. 

9. Budynek nr 3 lewe skrzydło – serwerownia I p. Klimatyzator DAIKIN ścienny R 45 DBV 11B 1 kpl. 

10. Budynek nr 3 lewe skrzydło – serwerownia I p. Klimatyzator DAIKIN ścienny R 45 GAV 1B 1 kpl. 

11. Budynek nr 4 Centrala wentylacyjna nawiewna 3 kpl. 

12. Budynek nr 5 pralnia – suszarnia 
Aparat grzewczo – wentylacyjny typ OW-SE-LP o 
wydajności 300m3/h 

1 kpl. 
 

13. Budynek nr 19 sala kominkowa – piwnica Centrala wentylacyjna nawiewna 1 kpl. 

14. Budynek nr 19 sala kominkowa – piwnica 
Klimatyzator ścienny podstropowy  
FHQ50BUV1B DAIKIN 

1 kpl. 

15. Budynek nr 19 sala wykładowa – piwnica 
Klimatyzator podstropowy  
DAIKIN typ FHQ50BUV1B 

2 kpl. 

16. Budynek nr 19 sala internetowa – piwnica 
Klimatyzator podstropowy  
DAIKIN typ FHQ50BUV1B 

1 kpl. 

17. Budynek nr 19 palarnia – piwnica 
Centrala wentylacyjna nawiewno – wyciągowymi 
„HERMES” APN–2–P Clima Produkt 

1 kpl. 

18. Budynek nr 19 pralnia – piwnica 
Centrala wentylacyjna nawiewno – wyciągowymi 
„HERMES” APN–2–P Clima Produkt 

1 kpl. 

19. Budynek nr 20 sala Internet – piwnica 
Klimatyzator ścienny  
UNICO 8,5 SF HE prod. Olimpia 

1 kpl. 

20. Budynek nr 20 pom. techniczne – piwnica 
Centrala wentylacyjna  
VENTUS VTS 

1 kpl. 

21. Budynek nr 30  Wentylatory wyciągowe Das-315 3 kpl. 

22. Budynek nr 30  
Centrala wentylacyjna VTS CLIMA typ VS-40-R-
N/H 

1 kpl. 

23. Budynek nr 36 Klimatyzator „AirWell” ścienny HKD009 1 kpl. 

24. Budynek nr 51 Centrala wentylacyjna nawiewna 1 kpl. 
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Zamówienie obejmuje:  

Wymagania serwisowe dla jednostki zewnętrznej: 

- demontaż obudowy plus ponowny montaż, 
- kontrola stanu wentylatorów (regulacja naciągów pasków, smarowanie łożysk), 
- czyszczenie lameli skraplacza (sprężonym powietrzem), 
- kontrolę szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego, 
- uruchomienie plus sprawdzenie prawidłowych parametrów pracy (ciśnienie, temperatura), 
- sprawdzenie połączeń instalacji elektrycznej zasilającej (zaciski) oraz sterującej, 
- sprawdzenie instalacji chłodniczej (pomiar ciśnienia gazu), 
- sprawdzenie zacisków przy połączeniach instalacji sterującej i zasilającej, 
- czyszczenie siatek filtracyjnych w komorach ssących wentylacji wyciągowej, 
- wymiana uszkodzonych elementów instalacji dostarczonych przez Dającego zlecenie.  

Wymagania serwisowe dla jednostki wewnętrznej: 

- czyszczenie lameli parownika płynem antybakteryjnym, 
- czyszczenie turbiny wentylatora, 
- smarowanie łożysk silnika i turbinki, 
- udrożnienie odpływu wody, 
- kontrolę szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego, 
- sprawdzenie izolacji na przewodach instalacji chłodniczej, 
- sprawdzenie zacisków przy połączeniach instalacji sterującej, 
- wymiana uszkodzonych elementów instalacji dostarczonych przez Dającego zlecenie, 
- czyszczenie lub wymiana filtrów powierzonych przez Dającego zlecenie w komorach ssących i 

centralach wentylacyjnych, 
- wymiana uszkodzonych elementów instalacji dostarczonych przez Dającego zlecenie. 

Ponadto: 

- konserwacja (smarowanie, czyszczenie) elementów ruchomych takich jak żaluzje, siłowniki, 
przepustnice, 

- czyszczenie anemostatów nawiewnych i wywiewnych, 
- kontrola połączeń hydraulicznych. 

1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku. 

Dwa razy w czasie trwania umowy, tj.:  

1) czerwiec, grudzień dla urządzeń w budynkach nr: 1, 3, 4, 5, 19, 20, 30, 36, 51;  
2) dodatkowo dwa razy w czasie trwania umowy, tj. marzec, wrzesień dla urządzeń w bud. nr 30. 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 

UWAGA: inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione w projekcie umowy. 

Osoby do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:  

1. st. chor. szt. SG Dariusz KRUPA, tel. 94 34 44 084, 
2. st. chor. SG Marcin ŚWIĘTANOWSKI, tel. 94 34 44 156. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: st. chor. szt. SG D. Krupa 66 44 084.  
Koszalin, 30.12.2018 r. 


