ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do
przygotowania ciepłej wody użytkowej w 179 budynkach mieszkalnych oraz 3 budynkach
użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Goniądz wraz z wpięciem ich do
istniejących na poszczególnych obiektach instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej wraz z
ich rozruchem technologicznym i instruktarzem docelowych użytkowników w zakresie
obsługi-eksploatacji, korzystania z dostarczonego i zamontowanego układu oraz warunków
gwarancyjnych.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiot zamówienia może być realizowany z wykorzystaniem wyłącznie nowych,
nieużywanych i dopuszczonych do stosowania urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż w
2010 roku oraz technologii spełniających normy ekologiczne Unii Europejskiej określone w
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych
b) Wykonawca na min. 10 dni przed montażem instalacji dokona wizji w terenie każdej z
lokalizacji, w celu potwierdzenia gotowości obiektu do montażu kolektorów oraz weryfikacji
miejscowych (lokalnych) warunków technicznych umożliwiających korzystanie z dostarczonego
i zamontowanego zestawu kolektorów słonecznych. Teren realizacji projektu stanowi obszar
Gminy Goniądz.
c) Wykonawca na 10 dni przed rozpoczęciem dostaw oraz prac montażowych przedstawi i
uzgodni z Użytkownikiem (dysponentem nieruchomości) i inspektorem nadzoru inwestorskiego
termin rozpoczęcia montażu instalacji.
d) Wykonawca przed każdym wejściem na obiekt budowlany objęty projektem zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym (lub wyznaczonym przez niego przedstawicielem np. użytkownikiem
terenu) sposób prowadzenia robót, miejsce składowania materiałów niezbędnych do realizacji
prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie będących w sąsiedztwie obiektów budowlanych.
e) Wszelkie prace na dachu należy wykonać z podnośnika (zwyżki) z zabezpieczeniem, z
rusztowania z zabezpieczeniem lub w inny uzgodniony z inspektorem nadzoru sposób, zawsze
zgodnie z wymogami przepisów BHP.
f) Osoby sprawujące bezpośredni nadzór i wykonujące bezpośrednio prace
montażowo-technologiczne muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i świadectwa
kwalifikacyjne.
g) Osoby wykonujące prace na wysokości muszą posiadać odpowiednie badania wysokościowe.
h) Zabezpieczenie prac na dachach, odpowiedzialność za potencjalne uszkodzenia oraz
dostępność do dachów wskazanych do realizacji posesji leżą po stronie i ryzyku Wykonawcy.
i) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
j) Zakres dostaw i robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać
tak aby ograniczyć wpływ montażu zestawów solarnych na architekturę obiektów lub
budynków.
k) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku w miejscach dostaw i montażu
kolektorów słonecznych. Wykonawca na swój koszt usunie wszelkie śmieci i nieczystości

powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zadania z miejsc wykonywania prac. Ponadto
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić lokalizacje, w których były prowadzone prace, do
stanu poprzedniego (z wyłączeniem przedmiotu niniejszej umowy).
l) Instalacja kolektorów słonecznych musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z istniejącymi
systemami cwu celem uzyskania maksymalnego efektu ekologicznego.
Zestawienie dostaw kompletnych zestawów kolektorów słonecznych wraz z montażem do
realizacji na terenie gminy Goniądz:
Liczba budynków mieszkalnych: 179 szt.
Liczba projektowanych domów z następującym zestawem:
A. Zestaw ze zbiornikiem 300 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury
minimum 4,05 m2 i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych
wynoszącej minimum 3,164 KW (przy napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury
kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów) w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw A 34 domy,
B. Zestaw ze zbiornikiem 400 litrów kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury
minimum 5,07 m2 i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych
wynoszącej minimum 3,955 KW (przy napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury
kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów) w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw B 109 domów,
C. Zestaw ze zbiornikiem 500 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury
minimum 6,08 m2 i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych
wynoszącej minimum 4,746 KW (przy napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury
kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów)w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw C 36 domów,
Budynki użyteczności publicznej w Gminie Goniądz
D. - G.O.K. w Goniądzu
1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m2,
zbiornik 300 litrów i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych
wynoszącej minimum 3,164 KW (przy napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury
kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów) w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw D
E. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu
2 zestawy z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08m2
każdy i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej
minimum 4,746 KW każdy(przy napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury
kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów), zbiornik 500 litrów w innych miejscach SIWZ
określany jako zestaw E
F. Zespół Szkolno- Przedszkolny- Internat w Goniądzu ul. Różana
1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 18,25
m2 KW i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej
minimum 14,238 KW (przy napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury kolektora
i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów), zbiornik 1500 litrów w innych miejscach SIWZ określany
jako zestaw F

Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót (zał. nr 11 do SIWZ) oraz szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)
W skład zestawu solarnego wchodzą: kolektory słoneczne próżniowe, uchwyty i
konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa, automatyka sterująca,

zasobnik cwu dwuwężownicowy, naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory,
orurowanie i oprzyrządowanie, płyn solarny.
Montaż zestawu obejmuje dostawę oraz montaż kompletnej instalacji solarnej,
podłączenie instalacji, prace w budynkach niezbędne do wykonania zadania (np.
przebijanie otworów w stropach i ścianach), adaptacja istniejących instalacji na potrzeby
instalacji solarnej, w tym demontaż istniejących zasobników cwu, napełnienie i
odpowietrzenie instalacji, wykonanie prób szczelności, regulacja przepływu, dobór opcji
sterowania, przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi i
eksploatacji zestawów solarnych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. Warunki oceny równoważności materiałów i urządzeń
zamawiający określił w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia)
Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia konieczności zmiany miejsca (adresu) dostawy i
montażu instalacji solarnych przy utrzymaniu podstawowych parametrów instalacji kolektorów
słonecznych (metraż kolektorów, wielkość zasobnika itp.)
2. Opis szczegółowych parametrów elementów zamówienia
Należy spełnić parametry minimalne. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych do
podanych, spełniających wszystkie podane parametry i minimalne wymagania.
W celu zapewnienia otrzymania zakładanych rezultatów przy realizacji inwestycji, oraz
gwarancji utrzymania niezmiennej jakości dostarczanych kolektorów słonecznych, zamawiający
wymaga aby potwierdzić parametry kolektora słonecznego dołączając do oferty sprawozdanie z
badań wg normy PN–EN 12975-2 wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz
certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na zgodność z normą: PN-EN
12975-1, PN-EN 12975-2 lub europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK nadany przez
jednostkę certyfikującą, lub inny równoważny dokument potwierdzający równoważność
jakościową oferowanych kolektorów słonecznych.
Zamawiający wymaga aby certyfikat równoważny do opisanych powyżej potwierdzał, że:
- do badań losowo pobierane były urządzenia z linii produkcyjnej w zakładzie producenta
- prawidłowość zaświadczenia weryfikowana jest poprzez losowe pobieranie urządzeń do badań
na zgodność z normą przez cały okres obowiązywania zaświadczenia.
W przypadku polskich jednostek certyfikujących należy także przedstawić dokumenty, że
jednostka uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i została uznana przez
Ministerstwo Gospodarki - (aktualny certyfikat akredytacji zgodnie z Dz.U. z 2010 r. Nr 138,
poz.935 ze zmianami art.16 pkt 1,2).
A. MATERIAŁY:
1) Kolektory słoneczne
Minimalne parametry techniczne jakie mają posiadać zastosowane próżniowe kolektory
słoneczne:

Parametry techniczne jakie mają posiadać zastosowane kolektory słoneczne
płaskie:
- typ kolektora: rurowo-próżniowy,

- minimalna powierzchnia absorpcji:
Zestaw kolektorów A i D:
– łączna powierzchnia czynna (apertury) kolektorów – minimum 4,05 m2,
- łączna moc zainstalowanych kolektorów słonecznych musi wynosić minimum 3,164 KW (przy
napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0
Kelwinów)
Zestaw kolektorów B:
– łączna powierzchnia czynna (apertury) kolektorów – minimum 5,07 m2,
- łączna moc zainstalowanych kolektorów słonecznych musi wynosić minimum 3,955 KW (przy
napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0
Kelwinów)
Zestaw kolektorów C i E:
– łączna powierzchnia czynna (apertury) kolektorów – minimum 6,08 m2,
- łączna moc zainstalowanych kolektorów słonecznych musi wynosić minimum 4,746 KW (przy
napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0
Kelwinów)
Zestaw kolektorów F:
– łączna powierzchnia czynna (apertury) kolektorów – minimum 18,25 m2,
- łączna moc zainstalowanych kolektorów słonecznych musi wynosić minimum 14,238 KW (przy
napromieniowaniu G = 1000 W/m2 i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0
Kelwinów)
- sprawność optyczna kolektorów słonecznych w stosunku do powierzchni apertury min. 73,0 %,

- materiał absorbera i przyjmowanie ciepła: miedź z powłoką wysoko selektywną (np.
tytanową), lub równoważny umożliwiający osiągnięcie wymaganej sprawności kolektora
słonecznego
- współczynnik strat (liniowy) a1: max 1,70 [W/m2 K],
- współczynnik strat (kwadratowy) a2 : max 0,01 [W/m 2 K2 ].

- wymiary oraz modele wszystkich pojedynczych kolektorów montowanych w obrębie danej
nieruchomości jak i całej Gminy Goniądz powinny być takie same.
Wymienione parametry kolektora słonecznego należy potwierdzić dołączając do oferty
sprawozdanie z badań wg normy PN–EN 12975-2 wykonane przez akredytowane laboratorium
badawcze oraz certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na zgodność z
normą: PN-EN 12975-1, PN-EN 12975-2 lub europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK
nadany przez jednostkę certyfikującą, lub inny równoważny dokument potwierdzający
równoważność jakościową oferowanych kolektorów słonecznych.
Zamawiający wymaga aby certyfikat równoważny do opisanych powyżej potwierdzał, że:
- do badań losowo pobierane były urządzenia z linii produkcyjnej w zakładzie producenta
- prawidłowość zaświadczenia weryfikowana jest poprzez losowe pobieranie urządzeń do badań
na zgodność z normą przez cały okres obowiązywania zaświadczenia.
W przypadku polskich jednostek certyfikujących należy także przedstawić dokumenty, że
jednostka uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i została uznana przez
Ministerstwo Gospodarki - (aktualny certyfikat akredytacji zgodnie z Dz.U. z 2010 r. Nr 138,
poz.935 ze zmianami art.16 pkt 1,2).

2) Posadowienie kolektorów płaskich.
Mocowania konstrukcji wsporczych, stelaży i samych kolektorów należy wykonać zgodnie z
zaleceniami producenta kolektorów słonecznych.
3) Automatyka.
Zastosowany układ automatyki powinien spełniać następujące funkcje:
- sterowanie pracą pompy obiegowej w zależności od oraz różnicy temperatur,
- przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety,
- ochrona przed przegrzaniem kolektorów
- schładzanie rewersyjne (nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do
kolektora celem wypromieniowania. Funkcja wykorzystywana w przypadku braku rozbioru
ciepłej wody użytkowej (np. urlop domowników w miesiącach letnich)
- zabezpieczenie odbiorników ciepła oraz urządzeń instalacji glikolowej przed przekroczeniem
ich temperatury maksymalnej,
- sterowanie pracą układu mieszania c.w.u.,
- wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory słoneczne
- dezynfekcja temperaturowa zasobnika ciepłej wody użytkowej.
- urządzenie powinno dawać możliwość sprawdzenia informacji o pracy instalacji solarnej – w
tym w szczególności uzyski ciepła w czasie (kWh) oraz moc chwilowa instalacji solarnej (W)
Wymienione parametry sterowników solarnych należy wykazać załączając do oferty opis
techniczny oferowanych sterowników, zawierający informację na temat w/w parametrów i
funkcji.
4) Zasobniki ciepła
Zastosowany zasobnik musi posiadać następujące cechy:
- zbiornik z dwiema wężownicami do podłączenia instalacji solarnej oraz drugiego źródła ciepła
- komora podgrzewacza wykonana z powłoki emaliowanej,
- wbudowana anoda tytanowa zabezpieczająca zbiornik przed korozją
- płaszcz zewnętrzny z izolacją o grubości min.45mm
- ciśnienie robocze: zasobnik max 6 bar, wężownica max 10 bar.
- termometr- służący do pomiaru i odczytu temperatury wody w podgrzewaczu
- grzałka elektryczna min 3 kW
Izolacja termiczna zasobników powinna zapewniać przewodność nie wyższą niż 0,035 W/m*K
Zasobniki, w zależności od wielkości instalacji kolektorów słonecznych muszą mieć wielkość
minimum 300 dm3, minimum 400 dm3, minimum 500 dm3, oraz w jednym przypadku 1500
dm3.
Wymienione parametry biwalentnych podgrzewaczy wody należy wykazać załączając do oferty
opis techniczny oferowanych biwalentnych podgrzewaczy wody, zawierający informację na
temat w/w parametrów.

5) Grupa pompowa

W ramach realizacji zamówienia należy dostarczyć i zamontować zespół pompowo –
sterowniczy z pompą o nominalnej wysokości podnoszenia 6 m spełniający wymogi:
- Grupa pompowa 1-drogowa z możliwością montażu naściennego, zamawiający dopuści
również grupy pompowe dwudrożne.
- Grupa pompowa zawierająca integralnie automatykę instalacji solarnej, zawór bezpieczeństwa,
separator powietrza, zawory uzupełniające i spustowe
- Grupa pompowa z pompą obiegową o płynnie regulowanej prędkości obrotowej
- Pomiar natężenia przepływu w instalacji solarnej
- Dostosowane do instalacji solarnych
- W grupie pompowej zastosowana powinna być pompa obiegowa przeznaczona do pracy w
instalacjach solarnych o klasie energetycznej B lub lepszej.
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie grupy pompowej, która nie będzie w sposób fabryczny
zintegrowana ze sterownikiem solarnym pod warunkiem odpowiedniej współpracy
zastosowanych urządzeń gwarantującej należyte działanie instalacji kolektorów słonecznych.
-W przypadku jednej instalacji z kolektorami o powierzchni minimum 18,25 m2 należy
zastosować grupę pompową z pompą o wysokości podnoszenia min. 8 m.
Wymienione parametry grupy pompowej należy wykazać załączając do oferty opis techniczny
oferowanych grup pompowych, zawierający informację na temat w/w parametrów.
6) Urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśnienia
Naczynie przeponowe dla obiegu płynu solarnego instalacji powinno posiadać pojemność
minimalną 18 dm3, oraz musi być przystosowane do pracy w instalacji solarnej. W
przypadku instalacji ze zbiornikiem biwalentnym o pojemności 500 dm3 powyższe naczynie
przeponowe powinno posiadać pojemność minimum 24 dm3.
W przypadku instalacji ze zbiornikiem biwalentnym o pojemności 1500 dm3 powyższe
naczynie przeponowe powinno posiadać pojemność minimum 80 dm3
Naczynie przeponowe dla wody użytkowej biwalentnego podgrzewacza CWU powinno
posiadać pojemność minimalną 18 dm3. W przypadku instalacji ze zbiornikiem
biwalentnym o pojemności 500 dm3 powyższe naczynie przeponowe powinno posiadać
pojemność minimum 24 dm3.
W przypadku instalacji ze zbiornikiem biwalentnym o pojemności 1500 dm3 powyższe
naczynie przeponowe powinno posiadać pojemność minimum 80 dm3
Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować
membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z
obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar.
7) Przewody i izolacja termiczna
Przewody obiegu glikolowego wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym o średnicy
DN15 i grubości ścianki 1mm lub ze specjalnych rur elastycznych ze stali nierdzewnej zgodnie z
normą PN-EN 1057:2006

Izolację przewodów wykonać z otuliny kauczukowej odpornej na temperaturę 150°
o grubości min. 13mm, odpornej na zmiany temperatury, uszkodzenia mechaniczne
i działanie promieniowania ultrafioletowego

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach
ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodów, wypełnionych
kitem plastycznym odpornym na wysoką temperaturę.
Max długość rur wynosi 20m. Max długość odcinka pionowego rur wynosi 12m.
Minimalny spadek rur na odcinku poziomym wynosi 4%.







8) Płyn solarny – należy zastosować płyn solarny o parametrach:
roztwór glikolu propylenowego,
temp. krystalizacji -35°C
% stężenie glikolu: 42%
pH: 7,5 do 9
atest PZH
9) Zawór bezpieczeństwa - w dokumentacji technicznej przykładowo użyto zaworu 2115
14 mm/6 bar lub równoważny spełniający następujące parametry techniczne:

Zawór będzie pełnić funkcję zabezpieczania biwalentnego podgrzewacza wody przed
przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Ciśnienie otwarcia zaworu wynosić powinno 6 bar
10) Zawór mieszający - w dokumentacji technicznej przykładowo użyto zaworu VTA322,
lub równoważny spełniający następujące parametry techniczne i użytkowe:
Zawór mieszający w instalacji c.w.u. pełnić będzie funkcję przeciwpoparzeniową poprzez
powodowanie, że podgrzewana woda kierowana z zasobnika do punktów poboru musi posiadać
temperaturę nie wyższą niż nastawiona na tym zaworze w możliwym zakresie regulacji 35 60°C. Rodzaj przyłączy zaworu - gwint zewnętrzny G3/4"

Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż wszystkich innych niezbędnych do
właściwego działania instalacji kolektorów słonecznych materiałów i urządzeń w ramach
ceny ryczałtowej zgodnej ze złożoną ofertą.
B. Montaż i instalacja urządzeń.
Dokonując dostawy urządzeń wymienionych w niniejszej SIWZ oraz wszystkich
niezbędnych elementów instalacji kolektorów słonecznych w ramach oferowanej ceny
ryczałtowej wykonawca dokona kompleksowego montażu wszystkich dostarczanych
urządzeń.
Roboty montażowe będą obejmowały:
- Montaż kolektorów słonecznych na połaciach dachowych
- Posadowienie zbiorników c.w.u.
- Wykonanie instalacji łączących kolektory ze zbiornikami i jej ocieplenie
- Montaż armatury (termometry, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, itp.)
- Montaż zespołu pompowego z osprzętem
- Montaż zespołu naczyń przeponowych
- Instalacja układu sterującego i automatyki

- Wykonawca ma obowiązek wykonania zasilania wężownicy w biwalentnym podgrzewaczu
wody również z istniejącego układu c.o.
- Wykonanie prób ciśnienia instalacji
- Napełnienie instalacji płynem solarnym
- Uruchomienie instalacji
- Instruktaż użytkowników
- Sporządzenie instrukcji obsługi i użytkowania dla każdej wykonanej instalacji solarnej
- Oraz inne prace wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w
dokumentacji technicznej a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
C. GWARANCJA
Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:
- kolektory słoneczne - min. 10 lat
- podgrzewacze – min. 6 lat
- pozostałe urządzenia – min. 6 lat

W okresie gwarancji podstawowej tj. 72 miesięcy Zamawiający wymaga prowadzenia
serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej za wykonanie
całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności
związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów
w celu zachowania sześcioletniego okresu gwarancyjnego.
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
D. POZOSTAŁE WYMAGANIA
Pozostałe informacje w zakresie sposobu wykonywania dostaw, niezbędnych prac
montażowych i innych warunków związanych z realizacją zamówienia określone zostały w
projektach technicznych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót.

