Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzenia centrali wentylacyjnej polegająca na wymianie
poszczególnych elementów wyposażenia urządzenia na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu
przy ul. Prószkowskiej 96.
Zakres prac naprawczych obejmuje:
- wymianę istniejących siłowników przepustnicy na nowe elementy w ilości szt. 3 (NW-1, NW-2, NW-3)
- wymianę istniejących czujników wilgotności na nowe elementy w ilości szt.2, (NW-1)
- wykonanie naprawy chłodniczej (spawy lutowane, zaworki, azot) wraz z próbą szczelności CRO, (NW-1)
- napełnienie czynnikiem chłodniczym np. R407C w ilości 47 kg (NW-1)
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią dla istniejącej centrali
producent: Dan-Poltherm:
1) NW-1: DP 24/30 X Pool SL nr seryjny 130326 2430 0136
2) NW-2: DP 24/30 X Pool SP nr seryjny 130325 2430 0134
3) NW-3: DP 10/14 X Pool SP nr seryjny 130325 1014 0133
Materiały zastosowane podczas realizacji muszą spełniać wymogi obowiązujących
dopuszczenia do obrotu i wbudowania.

przepisów w zakresie

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty materiałowe na wymienione
urządzenia w centrali (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.).
Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia.
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kompletną ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty:
1. realizacji przedmiotu zamówienia,
2. eksploatacji i przeglądów przez cały okres gwarancji,
3. uruchomienia i przeprowadzania wszelkich prób (w tym szczelności) wraz z wpisem do CRO.
Miesiąc po naprawie należy wykonać obowiązkowo kontrolę szczelności z wpisem do CRO.
Informacje dodatkowe:
1. Wszystkie elementy z demontażu stanowić będą własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć
w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić
w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami.
Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego
zakresu prac.
3. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.
Uwaga:
Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.
Kontakt telefoniczny:
Bartłomiej Bonk – Kierownik Obiektu, tel. 505 430 404,
Aleksandra Anioł – tel. (77) 454 32 66 wew. 146

