
HBiorpst-
Platforma zdalnego testowa nia

hipotez i analizy danych biomedycznych

Gliwice, dnia 07.06.2Ot7 r

ZAPROSZENIE DO SKTADANIA OFERT

w postqpowaniu o warto6ci zam6wienia nie przekraczajqcej w ztotych
r6wnowarto6ci kwoty 30 000 Euro

na ustugq: serwisu urzqdzeri klimatyzacyjnych

( ro d z a j z a m 6 w i e n i a : destawa/ u sl u g a/rebe+a-br*dewla+a)

Przedmiot zam6wienia:

Wykonanie "Kontroli szczelnoSci instalacji zawieraj4cej fluororvane gazy cieplarniane" zgodnie
r. art.4 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UU) nr 51712014 z dnia 16.04.2A14
rv sprawie fluorowanych gaz6w cieplarnian_vch na urz4dzeniach:

. Wyfwornica wody lodowej EN{ERSON - I urz4dzenie
r Klimatyzator kompaktowy DANTHERNI Danline - 4 urz4dzenia

Wykonanie przegl4du okresowego nt arz4dzenia ch :

. Wyfivornica wody lodowej EMERSON * I urz4dzenie
o Klimatyzator kompaktowy DANTHERI\I Danline - 4 urz4dzeaia
o Chlodniczt szafa, rakowa KNIiRR Cooll'hernt - 7 urzadzeh

wykonanie regulacji zawor6w i wydajnosci wytuornicy wod-v lodowej EMERSON.

1. Petna nazwa Zamawiajqcego: Politechnika 5lqska, Wydziat Automatyki, Elektroniki
i Informatyki - lnstytut Automatyki
oraz nazwa, adres, telefon ifax jednostki zamawiajqcej:

ul. Akademicka 16

44-tOO Gliwice
Tel.32 237-15-17
32 237-21-27

Dane do faktury:
Politechnika Slqska

Ul. Akademicka 2A
44-tAA Gliwice
NIP: 631-020-07-36

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
a) warunki ptatno5ci: przelewem na podstawie faktury na podstawie wcze(niej

podpisanej umowy o Swiadczenie ustug
b) inne szczeg6lowe wymagania Zamawiajqcego:
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1. Serwisant po przeprowadzeniu kontroli szczelno(ci instalacji zawierajqcej fluorowane gazy

cieplarniane na urzqdzeniach wymienionych w Zawiadomieniu winien dokonai wpisu do Kart

Urzqdzeri w Centralnym Rejestrze Operator6w Urzqdzei i System6w Ochrony Przeciwpo2arowej w

terminie zgodnym z rozporzEdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 stycznia 2016 dotyczqcym ww.

Rejestru w Dziale Technicznym i lnwestycji Politechniki Slqskiej.

2. Poza O(wiadczeniem o braku powiqzai kapitafowych i osobowych ze Zleceniodawcq (zgodnie z

Zafqcznikiem nr L) do oferty nale2y dolqczyi polisq OC na kwotq min. 500 000 PLN oraz referencjq
(wiadczqcq o doSwiadczeniu w serwisowaniu urzqdzefi klimatyzacji precyzyjnej, w szczeg6lno5ci

dotyczqcej serwisowania wytwornicy wody lodowej EMERSON.

3. Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie autoryzacji czynno5ci serwisowych od producenta

wytwornicy wody lodowej EMERST)N. Ponadtcl rvymagane jest posiadanie poni2szych uprawniefi:

tlprawnieri energctycznych ()l I) clla pracownika na stanowisku dozoru z wyszczegolnionymi ponizej

punktami:

Pkr 2 urzqdzenia . inslalacje i sieci elektroenergetyczne o napigciu nie wyZszym niZ lkV

a

a

Pkt 5 urz4dzenia clektrotermiczne

Pkt 10 aparatura kontrolno-pomiaroll a oraz urzqdzenia i instalacjc automatycznej regulacji .

steror,r,'ania i zabez.pieczer\ urz4dz.eh i instalacii wlmrienionych w punktach 2,5

flprarvniefi energetycznych Gl H dla pracownika na stanowisku eksploatacji zuryszczegolnionymi poniZej

punktami:

a

a

Pkt 2 urzqdzenia . instalacje i sieci elcktroenergetyczne o napigciu nie wy2szyrn ni2 lkV

Pkt 5 urzqdzenia eleklrotermiczne

Pkt 10 aparatura kcurtrrrlno-ponriarorra orazurzqdzertia i instalacje automatycznej regulacji.
sterowania i zabez.pieczeri urz4dzel i ilstalacji ulmlieniolych w punktach 2,5

Uprawnief energetycznych G2 D (dla pracownika na stanowisku dozoru z wyszczegolnionymi poni2ej

punktami:

o Pkt 5 vrz1dzenia r.r'entylacji, klimatyzacji i chlodnicze, o mocy powy2ej 50kW'

o Pkt 6. Pompy. ssarvy.u.c'utylatory i dmuchawy o mocy powy2ej 50kW

o Pkt 7. SprgZarki o nlocr-v powyZej 20kW.

o Pkt. 10 Aparatura kgntrolno-porniarorva iwz4dzenia automatycznej regulacji do urz4dzeri i
instalacji wymienionych rv pkt 5,6'7

Uprawnieri F-gazoy,ych dla trrm (wy<tanych przez UI) l')wg wyrnagaf obowiqzuj4cej ustauY F-gazowej.

Uprawnieli l'-gazowych personalnych (dla pracormik(rrv, kt6rzy bqd4 wykonywac prace serwisowej).
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4. Szczeg6towy zakres czynno(ci diagnostycznych i konserwacyjnych do wykonania w ramach ustugi
serwisu przedstawiony jest poni2ej.

Czynnoicidla uklad6w wytwornica wody lodowej EMERSON iszaf rackowych KNURR:
- oglqdziny zewngtrzne (stan utrzymania, brak wyciek6w);
- sprawdzenie trybu i prawidlowo6ci pracy wedtug zadanych parametrow i aktualnych potrzeb;
- sprawdzenie braku wskazai alarmowych na sterowniku;
- sprawdzenie istniejqcej wersji oprogramowania i ewentualnie wgranie aktualnej
- sprawdzenie stanu czystoSci skraplacza i ewentualne jego oczyszczenie;

- sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu chtodniczego;
- sprawdzenie prawidtowoSci pracy wentylatorow, sprq2arek;
- sprawdzenie poprawno(ci polqczed elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna

poprawa polqczenia;

- sprawdzenie poboru mocy i napiqi roboczych wentylator6w, sprq2arek, pomp, grzalek;
- sprawdzenie stanu zu2ycia elektrycznych element6w sterujqcych i zabezpieczajqcych (styczniki,

przekainiki termiczne, wylqczniki nadm ia rowo-prqdowe);
- sprawdzenie poprawnoSci dzialania obiegu chiodniczego (ciSnienia na ssaniu i tloczeniu);
- sprawdzenie szczelnoSci obiegu chlodniczego z protokolem z kontroli szczelno(ci.
- sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chlodniczego,
- sprawdzenie zabezpieczed na niskim i wysokim ciinieniu czynnika chlodniczego;
- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wsporczych, a tak2e wibroizolator6w;
- sprawdzenie stanu lo2ysk silnik6w wentylator6w;
- sprawdzenie stanu polqczeri Srubowych wewnEtrz urzqdzenia;
- sprawdzenie prawidlowoici przeplywu powietrza chtodzqcego agregaU
- sprawdzenie nastawionych op6lnief czasowych i ewentualna regulacja;
- sprawdzenie dziatania alarm6w i poprawno5ci ich nastaw oraz ewentualna ich zmiana;
- sprawdzenie stanu technicznego i poprawnodci dzialania pomp;
- sprawdzenie poprawnoicidziatania zabezpiecze6 przeplywu czynnika (woda, glikol, itp.)
- sprawdzenie szczelnoici ukladu chlodniczego przy pomocy wykrywacza elektronicznego

Czynno6ci dla urzqdzeri DANTHERM:
1. Oeledzinv oe6lne:

- Sprawdzii stan techniczny obudowy (powtok antykorozyjnych i lakierniczych pod
kqtem uszkodzeri i korozji).

- Sprawdzii stopieri zabrudzenia wewnqtrznej i zewnqtrznej powierzchni obudowy.
- Sprawdzii stan potqczed mechanicznych element6w konstrukcyjnych i podzespol6w.
- Sprawdzii poprawno(i zamykania drzwi, oslon i dzialania wylqcznika bezpieczeristwa.
- Wykonai pomiary prqdow - silnik6w, sprq2arek.

2. Sekcia irozprowadza powietrza
- Sprawdzii swobodq przeptywu powietrza w otworach wlotowych i wylotowych urzqdzenia.
- Sprawdzii zesp6l silnik-wentylator pod kqtem uszkodze6, zabrudzenia, skorodowania.
- Sprawdzii poprawnoSi mocowania zespotu silnik-wentylator, w tym mocowanie wentylatora
- Sprawdzii poprawno(i polqczeri elektrycznych silnika.
- Sprawdzii poprawno5i dziatania czujnik6w przeptywu powietrza.

3. Sekc filtra:
- Sprawdzii stan filtr6w powietrza - oczy5cii lub ewentualnie wymienii - nowe filtry powietrza za

dodatkowq odplatnoSciq.
4. lnstalacia chlodnlcza:

- Sprawdzii stan przewod6w, spaw6w i innych polqczed oraz stan armatury
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czynnika chlodniczego pod kqtem szczelnoSci, uszkodzefi i zabrudze6.
- Sprawdzii prace elementu rozprq2nego (termostatycznego zaworu rozprqZnego, lub

rury kapilarnej).
- Sprawdzii ciinienia ssania oraz temperaturq odparowania i skraplania.

- Sprawdzii dzialanie zaworow elektromagnetycznych.
- Sprawdzii stan i izolacjitermicznej na rurociqgach chtodniczych.

5. Sekcia chlodnicv (chlodnica bezpoSrednieeo odparowania).
- Sprawdzii stan powierzchni chlodnicy i rozdzielacza pod kqtem zabrudzenia , uszkodzeri,

nieszczelnoSci, 5lad6w korozji i ewentualnie oczyScii wymiennik 6rodkiem chemicznym.

- Sprawdzii dro2noii i ewentualnie oczydcii tacq ociekowq i instalacjq odptywu skroplin

6. Sekcia spreiarki:
- Sprawdzii sprq2arkq, przylqcza przewod6w chlodniczych oraz zawory odcinajqce pod

kqtem wyciekow, nieszczelnoSci, zabrudzeri, (lad6w korozji.

- Sluchowa kontrola gloino5ci pracy.

- Jeieli wystqpuje wziernik sprawdzii poziom oleju w sprq2arce'

- Sprawdzii zawieszenie - stan amortyzator6w gumowych i sprq2ynowych.

- Sprawdzii funkcje ogrzewania karteru sprqzarki.
- Sprawdzii stan izolacji i polqczeri elektrycznych.

7. Sekcia skraplacza chlodzonego powietrzem:
- Sprawdzii stan pokryi antykorozyjnych obudowy i podzespol6w

- Sprawdzii stan polqczefi mechanicznych obudowy, element6w konstrukcyjnych i podzespot6w

- Sprawdzii stan wymiennika i ewentualnie oczy6cii, wyr6wnai uszkodzone lamelki, a w okresie

letnim w razie konieczno(ci oczy(cii wodq pod ciSnieniem z dodatkiem odpowiednich
(rodk6w myjqcych

- Sprawdzii pracq silnik6w wentylatora (halas, temperatura to2ysk)

- Sprawdzii zawieszenie(mocowanie) silnikow wentylatora, polqczefi elektrycznych i w razie

potrzeby docisnqi zaciski przewod6w.

- Sprawdzii pracq ukladu regulujqcego obroty wentylator6w
- Sprawdzii drgania i hafas

- Sprawdzii stan i ewentualnie uzupeinii lub wymienii izolacjq termicznq na rurociqgach

chlodniczych

8.0 . Cze56 elektrvczna:
- Sprawdzii stan techniczny zespot6w tqczeniowych ( tqczniki rqczne, styczniki, przekainiki).

- Sprawdzii stan techniczny zespol6w zabezpieczajqcych (bezpieczniki, lqczniki instalacyjne

przeka2niki przeciq2eniowe, przekainiki czasowe)

- Sprawdzii stan techniczny zespolow sygnalizacyjnych (lampki sygnalizacyjne,

sygnaly diwiqkowe.
- Sprawdzii nastawy i dzialanie przekainik6w termicznych

- Sprawdzii jako5i polqczeri elektrycznych poprzez dokrqcenie potqczeri (listwa zaciskowa,

osprzet, urzqdzenie)

- Sprawdzii dziatanie ochrony przeciwpora2eniowej (test wytqcznika r62nicowo-prqdowego,

kontrola Potqczeri ochronnYch).

- Sprawdzii pob6r prqdu przez podzespoly (wentylator nawiewny, sprq2arka i grzafki karteru t

wentylator skraPlacza).

9. Automatvka i sterowniki:
- Sprawdzi6 pod kqtem zabrudzenia.

- sprawdzii wszystkie op62nienia czasowe i ewentualnie skorygowa6.

- Sprawdzii n.ri.*y sterownika mikroprocesorowego, alarm6w i ewentualnie skorygowai'

- Sprawdzii dzialanie zwloki czasowej w blokadzie niskiego ci(nienia przy starcie sprq2arki (start
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zimowy).
- Sprawdzii czujniki temperatury i wilgotno(ci (je2eli dotyczy) pod kqtem zanieczyszczed i

uszkodzeri.
- Sprawdzii pracq turnusowq i automatyczne zalqczanie urzqdzenia rezerwowego (je2eli

dotyczy).
- Sprawdzii dzialanie wytqcznik6w i blokad.
- Sprawdzii dzialanie uklad6w sterujqcych przeprowadzajqc test chlodzenia, test nawil2ania, test

osuszania (odwil2ania), test ogrzewania. (.je2eli dotyczy)
- Sprawdzii poprawno6i wskazad temperatury i wilgotnoSci przez czujniki urzqdzenia

i ewentualnie przeprowadzii kalibracjq. Ue2eli dotyczy)

Czynno6ci prac regulacji zawor6w i wydajno6ci wytwornicy wody lodowej EMERSON:

- Dostosowanie ukladirw chlodniczych do obciazenia seru,erorvni.

- Kontrola i regulacja automatyki zawor6w 3droznych utrzymania parametrow temperatury szaf
rackowych.

- Dostosowanie prgdkoSci przeptywu z pomiarern spadku ciSnienia na zaworze regulacyjnyn
chlodnic szaf rackowych.

Po stwierdzeniu niesprawnoici w ramach czynnoSci diagnostycznych, jeSli jej usuniqcie nie wymaga
u2ycia dodatkowych material6w, nale2y jq usunqi. W tym np. czyszczenie parownik6w, skraplaczy,
filtr6w, udro2nienie ukladu odplywu kondensatu (skroplin) itp. Uwaga: czyszczenie nale2y
wykonywai bez u2ycia (rodk6w chemicznych powodujqcych korozjq urzqdzen, szczeg6lnie dotyczy to
wytwornicy wody lodowej; mycie naleiy wykonai wodq pod ci(nieniem.

3. Termin wykonania zam6wienia: 2 tygodnie

4. Spos6b przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert: od 07.06.2017 do
20.06.20t7
Ofertq nale2y zto2yi (naleiy wybrat proponowane sposoby komunikacji):

a. przeslai faxem na numer: 32237-21-27 w tytule wpisai ,,dotyczy projektu
BioTest"

b. w wersji elektronicznej na e-mail: malgorzata.nierychlewska@polsl,pl
c. osobi6cie: Wydzial Automatyki, Elektroniki i lnformatyki lnstytut

Automatyki, ul. Akademicka 16 pok. 633, 44-IO0 Gliwice w godz.: 8:00 do
12:00

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2O.O6.2OL7 do godziny 12:00

5. oferty otrzymane po terminie skladania ofert nie bqdq rozpatrywane.

6. Do oferty muszE byi dotqczone nastqpujqce dokumenty:
a) wypelnreny (i pedpisany ,'e*e/iiesf te raryn"sgel"e) fermularz eferty;
b) inne dokumenty: oiwiadczenie o braku powiqzari kapitarowych

zleceniodawcq zgodnie z zalqcznikiem nr 1 ;

i osobowych ze
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7. Kryteria oceny ofert:
Pod uwagq bqdq brane nostqpujqce kryterio wyboru noilepszei oferty:

a) Ceno (700/100 pkt)

Zaproszenie do skladania ofert sporzqdzil lsporzqdzilaz

07.06.2017 r Malgorzata N ierychlewska

data (imiq , nazwisko i podpis pracownika prowadzqcego sprawq)

Zoproszenie do sktodonio olert ze strony Zdmawiojqcego zostalo zooprobowane dnia

Ki ektu

07.06.2417 r.
prof. dr hab.

(podpis z imiennq pieczqtkq osoby z jednostki / kom5rki zamawiajqcej)

u_
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