
Załącznik Nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 1 

Wykaz zadań do wykonania dotyczących instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych użytkowanych  
w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. 

 
1. Agregaty wody lodowej WSAT XSC 100D prod. CLIVET – 2 szt. z zestawem pompowym 

GPM 2.2 (lokalizacja: teren obok Pawilonu C’): 
Wykaz czynności do wykonania (przegląd + naprawa): 

- przegląd techniczny, konserwacja i kontrola szczelności układu pompowego i agregatów 
wody lodowej, 
- wystawienie protokołów z kontroli szczelności i odnotowanie wpisu w bazie SZWO-FGC-
CRO, 
- czyszczenie agregatów wody lodowej i zestawu pompowego, 
- sprawdzenie poprawności działania automatyki urządzeń, 
- dopełnienie instalacji glikolem w przypadku zbyt niskiego ciśnienia w instalacji, 
- kontrola elektrycznych połączeń w urządzeniach, 
- kontrola pracy wentylatorów, sprężarek i pomp w urządzeniach, 
- kontrola połączeń śrubowych, 
- w agregacie nr AA1JW 66G 0003:  
(należy wykonać naprawę lub wymianę wraz montażem pompy obiegu glikolowego 
agregatu typ: LOWARA CEA 370/1/A (głośna praca pompy), 
- agregat nie uruchamia się, występuje błąd: E010 Monitor faz oraz 
                                                                        błąd: E114 Prealarm niskiego ciśnienia 

2. Pawilon C’ – (lokalizacja: dach): 

- naprawa lub wymiana wraz z montażem wentylatora dachowego wyciągowego  
SILWENT 160 (w wentylatorze uszkodzony silnik napędowy). 

3. Centralna Sterylizatornia (lokalizacja: pomieszczenie socjalne / dach Pawilonu H): 

- naprawa uszkodzonych kanałów nawiewu / wywiewu  – kanały nieszczelne,  
  (rzut instalacji w załączeniu), 
- uszczelnienie sprężarki agregatu chłodniczego MCAT 41 – wymiana separatora cieczy, 
- uzupełnienie czynnika chłodniczego R 107. 

4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (lokalizacja: Pawilon C’): 

- naprawa uszkodzonego kanału nawiewnego (wymiana kolana) – kanał nieszczelny, 
- montaż klapy rewizyjnej w celu możliwości otwarcia przepustnicy w kanale nawiewnym,  
  (rzut instalacji w załączeniu) 

5. Agregat chłodniczy Bristol H23A32DBCA (lokalizacja: dach Kotłowni Pawilon B) 

- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- napełnienie czynnikiem chłodniczym dopuszczonym do użytku układu,  
- uruchomienie agregatu chłodniczego. 
 
 
 
 



6.     Oddział Chorób Wewnętrznych – Pawilon E (dot. centrali TYWENT) 

- wymiana wyłącznika wentylatora (uszkodzony), 
- montaż uchwytów i poprawa zamocowań. 

 
 
W celu właściwej wyceny kosztów zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej. 
   

Po przeprowadzeniu wszystkich napraw i przeglądów należy przeprowadzić: 

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń po przeprowadzonych naprawach, 

- wystawić protokoły serwisowe i protokoły kontroli szczelności, 

- przeprowadzić utylizację zużytych materiałów, 

- dokonać odpowiednich wpisów w bazie SZWO-FGC-CRO. 

 

 


