
Opis przedmiotu zamówienia części drugiej i trzeciej – załącznik nr 1.2. do SIWZ 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest świadczenie usługi serwisowej w branży sanitarnej 

dla następujących układów i systemów sanitarnych:  

1. Układów klimatyzacji, 

2. Układów CO (centralne ogrzewanie), CT (ciepło technologiczne) i WL (woda 

lodowa), 

3. Układów instalacji hydrantowej i instalacji wod-kan, 

4. Układy instalacyjne dla budynku Willa Bzów 

które zostały zamontowane w budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Charakterystyka budynku 

Budynek Muzeum jest największym elementem Kompleksu Muzeum Piłsudskiego 

zlokalizowanym w Sulejówku przy ul. Paderewskiego.  

Kompleks budynkowy muzeum wyposażony został w nowoczesne systemy sanitarne 

spełniające wymagania współczesnego użytkownika, które stawiane są systemom 

grzewczym, chłodniczym i systemom instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 

Budynek muzealno-edukacyjny zrealizowany został jako zespół połączonych narożnikowo 

pawilonów, położonych w lesie. Znaczna część muzeum zlokalizowana jest pod ziemią. 

Obiekt o funkcji użyteczności publicznej posiada cztery kondygnacje podziemne. Są to 

kolejno: U1, U2, U3 i kondygnacja U4, spełniająca funkcję kondygnacji technicznej a także 

trzy poziomy nadziemne O1, O2 i O3. Budynek w części nadziemnej nie przekracza 

wysokości 12m. 

Dane techniczne budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: 

rzędna poziomu +/-0,00 103,81 m npm 

rzędna poziomu posadowienia 85,70 m npm 

liczba kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 3 / 7 (U4 – kondygnacja techniczna) 

wysokość: 11,99m  / 3 kondygnacje nadziemne 

powierzchnia zabudowy 1926,06  m2 

grupa wysokości budynku niski (N) 

powierzchnia całkowita 22021,91 m2 

powierzchnia użytkowa usługowa 5877,71 m2 

powierzchnia użytkowa pomocnicza 1837,53 m2 

kubatura (brutto) 
Część naziemna   - 21049,91 m3 

Część podziemna - 71704,35 m3 

kategoria zagrożenia ludzi 

ZL I (część muzealno-edukacyjna) 

ZLIII (część biurowa oraz hol wejściowy) 

PM (kondygnacja techniczna, magazyny) 

klasa odporności pożarowej „B” 

 



Przystępujący do wykonania zadania serwisowego winien posiadać niezbędne doświadczenie, 

a także wymagane przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji budowlanej MJP w Sulejówku 

i producentów zamontowanych urządzeń i systemów autoryzację. Ponadto w przypadku 

urządzeń specjalizowanych takich jak przepompownie ścieków, pompy, systemy klimatyzacji 

precyzyjnej, wymagane są  dodatkowo następujące dokumenty: 

Dla firmy:  

Wszystkie czynności serwisowe powinny być oparte o wytyczne Instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji obiektów należących do Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku zredagowaną przez PORR i przekazaną Zamawiającemu wraz z protokołem 

odbioru końcowego budowy MJP w Sulejówku (Załącznik nr 1.1.1 do SIWZ). 

Opis poszczególnych systemów sanitarnych i stawiane przez Zamawiającego wymagania 

serwisowe: 

Część druga 

1. Instalacja klimatyzacji  

1.1 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia BMS 

Instalacja freonowa została wybudowana do chłodzenia pomieszczenia BMS 

zlokalizowanego na poziomie U1. W układzie chłodzenia, wybudowano jedną 

jednostkę wewnętrzną podstropową. Jednostka zlokalizowana została przy stropie w 

pomieszczeniu BMS. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana w przestrzeni technicznej 

na poziomie U4 pod pomieszczeniem Hali Wystaw stałych (HWS).  Układ 

wyposażony został we własną automatykę. Zapotrzebowanie na chłód wynosi 12,7kW 

mocy całkowitej. Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączona jest za pomocą 

rurociągów miedzianych o średnicach 12,7/25,4mm i wypełniona została czynnikiem 

chłodniczym R410A. Całkowita moc chłodnicza klimatyzatora wynosi 16,06kW dla 

temperatury wewnętrznej +24°C i temperatury zewnętrznej +32°C. Praca układów 

klimatyzacji sterowana jest lokalnie z możliwością monitorowania układu z poziomu 

BMS.  

Jednostka wewnętrzna typ - ARYG72LHTA 

Jednostka zewnętrzna typ - AOYG72LRLA 

Dane techniczne klimatyzatora pomieszczenia BMS: 

 

Źródło prądu 

Faza 3 - fazowy 

Napięcie 230 V 

Częstotliwość 50 Hz 

Pojemność 
Chłodzenie 19,0 kW (8,4 - 20,9) kW 

Ogrzewanie 22,4 kW (7,2 - 24,6) kW 

Moc wejściowa 
Chłodzenie 6,46 kW 

Ogrzewanie 6,59 kW 

EER Chłodzenie 2,94 W / W 

Policjant Ogrzewanie 3,4 W / W 

Maks. prąd operacyjny 
Chłodzenie 4,6 A 

Ogrzewanie 4,6 A 



Średnica rury przyłączeniowej 
Ciecz 12,7 mm 

Gaz 25,4 mm 

Zakres operacji 
Chłodzenie -15 do 46 ° CDB 

Ogrzewanie -20 do 24 ° CDB 

Czynnik chłodniczy Rodzaj R 410 A 

 

Zakres czynności serwisowych polega na wykonaniu przeglądu klimatyzatora zgodnie z 

wytycznymi serwisowymi producenta urządzenia firmy Fujitsu w ustalonych okresach 

czasowych co najmniej 2 razy na rok. 

Konserwacja klimatyzacji obejmuje m. in.: 

 czyszczenie parownika (jednostki zewnętrznej), 

 dezynfekcja oraz odgrzybianie parownika, 

 oczyszczanie filtrów i wentylatora, 

 czyszczenie skraplacza, 

 sprawdzanie działania instalacji elektrycznej, która łączy jednostki, 

 sprawdzanie szczelności układu chłodniczego lub grzewczego, 

 diagnostyka parametrów układu chłodniczego albo grzewczego, 

 diagnostyka parametrów gazowych i cieczy (sprawdzenie ciśnienia pracy), 

 sprawdzanie poprawności działania funkcji klimatyzatora. 

 

1.2 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej dla Magazynów zbiorów  

Szafy klimatyzacji precyzyjnej po jednej dla każdego z magazynów zbiorów na obiegu 

pierwotnym, zasilane są z układu wody lodowej, która dostarczana jest rurociągami z 

pomieszczenia maszynowni grzewczo-chłodniczej z poziomu U2 o nr pomieszczeń 

A.U2.20a i A.U2.20b. W pomieszczeniu szachtu technicznego A.U3SZ5 i A.U3.SZ6 nr na 

poziomie instalacyjnym U3 znajdują się zawory odcinające na układzie wody lodowej 

oraz filtr, który podlega okresowemu czyszczeniu i przeglądowi przy wizytach 

serwisowych.   

Szafy klimatyzacji precyzyjnej znajdują się w pomieszczeniu Magazynu fotografii nr 

A.U2.12 i Magazynu obiektów papierowych nr A.U2.11. 

Dane techniczne szaf klimatyzacji precyzyjnej dla Magazynów zbiorów: 

Model w-NEXT S OVER 021  

Nawiew Górą 

Obieg pierwotny Woda lodowa 

Całkowita moc chłodnicza brutto kW 3,07 

Jawna moc chłodnicza brutto kW 3,07 

Całkowita moc chłodnicza netto kW 2,19 

Jawna moc chłodnicza netto kW 2,19 

SHR 1,00 

EER (Jed. Wew.) kW/kW 3,49 

TEER (ASHRAE_STANDARD 127_2012) kW/kW  2,49 



Typ filtra COARSE 60% (ISO EN 16890) 

Przepływ powietrza m³/h 4920 

Rodzaj czynnika  R410A 

Ilość urządzeń sztuk 2 

 

Serwis klimatyzatora ma uwzględniać wymagania serwisowe firmy Mitsubishi dla szaf 

klimatyzacji precyzyjnej w tym: 

 czyszczenie parownika, 

 dezynfekcja oraz odgrzybianie parownika, 

 oczyszczanie filtrów i wentylatora, 

 czyszczenie filtra na dopływie wody lodowej, 

 czyszczenie skraplacza, 

 sprawdzanie działania instalacji elektrycznej, 

 sprawdzanie szczelności układu chłodniczego/grzewczego, 

 diagnostyka parametrów układu chłodniczego/grzewczego, 

 diagnostyka parametrów gazowych i cieczy (sprawdzenie ciśnienia pracy), 

 sprawdzanie poprawności działania funkcji szafy klimatyzacji. 

Raz na miesiąc należy sprawdzić stan filtrów powietrza i w razie konieczności je wymienić 

oraz skontrolować wizualnie czy wentylator pracuje poprawnie.   

Szczegółowy zakres czynności serwisowych polegający na wykonaniu przeglądu szaf 

klimatyzatora zgodnie z wytycznymi serwisowymi producenta/dostawcy urządzenia w 

ustalonych okresach czasowych, powinien być wykonany co najmniej 1 lub 2 razy na rok w 

zależności od potrzeb i stanu filtra powietrza. Wykaz czynności serwisowych znajduje się w 

Załączniku nr 1.2.1 do SIWZ.  

1.3 Osuszacze powietrza Cotes 

Każda szafa klimatyzacji precyzyjnej w magazynach zbiorów papieru nr pomieszczenia 

A.U2.12 i fotografii nr pomieszczenia A.U2.11 współpracuje z osuszaczem powietrza Cotes. 

Osuszacze powietrza umieszczone zostały w strefie podsufitowej pomieszczeń magazynów 

fotografii oraz obiektów papierowych. Utrzymują one wilgotność powietrza poniżej zadanej 

górnej wartości wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach.. Współpraca z szafami 

klimatyzacji precyzyjnej, które w razie konieczności nawilżają powietrze, zapewnia regulację 

wilgotności i utrzymywanie zadanej wartości. Osuszacz przygotowany jest do pracy ciągłej. 

Praca osuszania sygnalizowana jest przez zieloną diodę na obudowie, analogicznie awaria 

sygnalizowana jest diodą czerwoną. Przed otwarciem obudowy należy upewnić się czy 

urządzenie zostało odłączone od głównego zasilania oraz rozłączyć wyłącznik 

bezpieczeństwa QS1. Aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, należy przed 

odłączeniem zasilania przełączyć pozycję przełącznika wymiennika obrotowego na pozycję 

neutralną, po czym samoczynnie uruchomi się cykl schładzania, a po jego zakończeniu można 

bez ryzyka odłączyć główne zasilanie.  



Czynności serwisowe osuszaczy powietrza Cotes polegają na: 

Raz na miesiąc:  

 Sprawdzeniu lub wymianie filtry na wlocie powietrza oraz powietrza regeneracyjnego. 

 Sprawdzeniu czy wentylatory pracują poprawnie (posłuchaj czy wirnik się obraca). 

Raz na rok: 

 Sprawdzić ilości przeprowadzonych godzin wewnętrznych elementów. Poniżej 

podano limity czasu pracy poszczególnych podzespołów: 

 Filtr powietrza procesowego. W zależności do środowiska pracy. Przewidziany 

czas to 8700 godzin w normalnych warunkach pracy.  

 Filtr powietrza regeneracyjnego. W zależności do środowiska pracy. 

Przewidziany czas to 8700 godzin w normalnych warunkach pracy.  

 Filtr powietrza w rozdzielnicy elektrycznej. W zależności od środowiska 

pracy. Przewidziany czas to 8700 godzin w normalnych warunkach pracy.  

 Wentylator powietrza procesowego: 30000 godzin.  

 Wentylator powietrza regeneracyjnego: 25000 godzin.  

 Silnik i przekładnia rotora: 25000 godzin.  

 Nagrzewnice: 40000 godzin o Rotor: 50000 godzin. 

 Rozdzielnia elektryczna: 50000 godzin. 

 Zewnętrzny czujnik wilgotności należy skalibrować lub wymienić (wraz z aparaturą 

poddaną recyklingowi), 

 Sprawdzić wnętrze obudowy pod względem czystości i śladów korozji, 

 Sprawdzić, czy pasek napędowy rotora jest nadal napięty i czy jego elementy nie 

uległy zużyciu lub są temu bliskie,  

 Sprawdzić, czy izolacja wszystkich przewodów elektrycznych jest nienaruszona, bez 

uszkodzeń mechanicznych lub śladów przegrzania,  

 Sprawdzić, czy izolacja nagrzewnic(y) elektrycznych(ej) jest nienaruszona, 

 Sprawdzić, czy wszystkie przewody wewnątrz rozdzielni elektrycznej są prawidłowo 

podłączone, wszystkie wyłączniki instalacyjne (MCB) są załączone oraz wszystkie 

elementy są nienaruszone, 

 Sprawdzić, czy wszystkie podzespoły elektryczne pracują zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

 

1.4 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej Pomieszczenia sterowania wystawą 

Pomieszczenie serwerowni Hali Wystaw Stałych (HWS) znajduje się na poziomie 

instalacyjnym U3 i oznaczone jest nr porządkowym A.U3.27. Dla celów klimatyzacji 

precyzyjnej zainstalowano dwie szafy klimatyzacji precyzyjnej pracującej w systemie 

kaskady.  

Układ chłodzenia serwerowni Hali Wystaw Stałych składa się z dwóch szaf klimatyzacji 

precyzyjnej ustawionych bezpośrednio w serwerowni oraz współpracujących z nimi dwóch 



zestawów chłodnic skraplaczy dry coolerów zlokalizowanych na dachu budynku zasilanych 

glikolem propylenowym z poziomu kondygnacji U4. 

Dane techniczne szaf klimatyzacji precyzyjnej dla Pomieszczenia sterowania wystawą 

(HWS): 

Model i-NEXT DW O/S OVER 018 

Nawiew Górą 

Obieg pierwotny 

Bezpośrednie odparowanie 

chłodzenie glikolem 

propylenowym 

Całkowita moc chłodnicza brutto kW 16 

Jawna moc chłodnicza brutto kW 16 

Całkowita moc chłodnicza netto kW 15 

Jawna moc chłodnicza netto kW 15 

SHR 1,00 

EER (Jed. Wew.) kW/kW 2,45 

Przepływ powietrza m³/h 4600 

Rodzaj czynnika R410A 

Ilość urządzeń sztuk 2 

 

Serwis klimatyzatora ma uwzględniać wymagania serwisowe firmy Mitsubishi dla szaf 

klimatyzacji precyzyjnej w tym: 

 czyszczenie parownika, 

 dezynfekcja oraz odgrzybianie parownika, 

 oczyszczanie filtrów i wentylatora, 

 czyszczenie skraplacza, 

 sprawdzanie działania instalacji elektrycznej, 

 sprawdzanie szczelności układu chłodniczego/grzewczego, 

 diagnostyka parametrów układu chłodniczego/grzewczego, 

 diagnostyka parametrów gazowych i cieczy (sprawdzenie ciśnienia pracy), 

 sprawdzanie poprawności działania funkcji szafy klimatyzacji. 

Szczegółowy zakres czynności serwisowych polegający na wykonaniu przeglądu szaf 

klimatyzatora zgodnie z wytycznymi serwisowymi producenta/dostawcy urządzenia w 

ustalonych okresach czasowych, powinien być wykonany co najmniej 2 razy na rok w 

zależności od potrzeb i stanu filtra powietrza. Wykaz czynności serwisowych znajduje się w 

Załączniku nr 1.1.1 do SIWZ. 

1.5 Dry coolery (glikolowe chłodnice skraplaczy) 

Urządzenia te są połączone oddzielnymi instalacjami rurowymi tak, aby umożliwić im pracę 

naprzemienną i w razie awarii jednego układu zapewnić ciągłość pracy serwerowni Hali 

Wystaw Stałych. 

Zalecenia fabryczne związane z obsługą:   



 Praca wentylatorów  

Zaleca się pracę wentylatorów przez 3-5 h w ciągu każdych 4 tygodni. Wymaganie to 

związane jest ze smarowaniem łożysk wentylatorów w czasie przerwy w ich 

eksploatacji i zostało przeniesione z instrukcji eksploatacji wentylatorów. Sytuacje 

takie mają miejsce głównie przed uruchomieniem oraz w okresach sezonowych 

przerw w pracy. 

 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika  

W przypadku napełnienia urządzeń wodą, jeżeli temperatura zewnętrzna może spaść 

poniżej 0°C, konieczne jest ich opróżnienie, przedmuchanie sprężonym powietrzem i 

przepłukanie glikolem. 

 Cykliczna obsługa serwisowa (BARDZO WAŻNE !!!) Zaleca się co najmniej 1-

krotną dla urządzeń suchych i 2-krotną dla urządzeń zraszanych inspekcję urządzeń w 

ciągu roku i sprawdzenie: 

 czystości wymiennika. Zależnie od zapylenia otoczenia lub obecności różnych 

substancji i zanieczyszczeń w powietrzu należy przewidzieć regularne mycie 

wymienników lamelowych ze stosowną częstotliwością. Brak obsługi 

urządzeń w niniejszym zakresie może skutkować utratą wydajności i/lub 

korozją wymiennika. W takich przypadkach usterki te nie podlegają gwarancji 

(dotyczy urządzeń suchych i zraszanych). 

 ewentualnych osadów na lamelach i dyszach pochodzących z systemu 

zraszania. Jeżeli takie wystąpiłyby, świadczyć to może o niewłaściwym 

działaniu systemu uzdatniania wody do zraszania. Należy wówczas sprawdzić 

jego działanie i ewentualnie usprawnić. Woda do zraszania musi spełniać 

warunki określone na karcie doborowej dry coolerów. Niedopuszczalne jest 

stosowanie inhibitorów korozji i innych substancji nie dopuszczonych przez 

Lu-Ve. Niewłaściwa praca układu uzdatniania i /lub stosowanie 

niezatwierdzonych substancji powodują utratę gwarancji na urządzenie 

(dotyczy urządzeń zraszanych). 

 czystości i drożności dysz. Należy skontrolować, czy w układzie uzdatniania 

wody dla systemu zraszania nie ma zanieczyszczeń stałych, które mogłyby 

blokować otwory dysz natryskowych (dotyczy urządzeń zraszanych). 

 czas pracy zraszania. W zależności od ustawionego punktu przełączenia oraz 

charakteru instalacji, system może mieć różną ilość godzin pracy zraszania w 

ciągu roku. Czas ten powinien mieścić w założonych wartościach 

maksymalnych (dotyczy urządzeń zraszanych). 

 elementów elektrycznych; Należy skontrolować prawidłowość pracy układów 

regulacyjnych (regulatorów, czujników, zaworów zraszania) i połączenia 

przewodów elektrycznych (dotyczy urządzeń suchych i zraszanych). 

 Informacje dodatkowe 

 Serwis urządzeń dostarczanych przez dystrybutorów Lu-Ve odbywa się 

poprzez serwis własny dystrybutorów lub serwis zewnętrzny ale autoryzowany 

przez dystrybutorów. 



 Urządzenia Lu-Ve nie wymagają ŻADNYCH materiałów eksploatacyjnych.  

Wyjątek stanowią urządzenia wykorzystujące system zraszania 

wysokociśnieniowego Dry&Spray, w których jest stosowany dodatek 

ochronny – biocyd  LU-WET30. 

Układ glikolowy chłodnic dry coolerów współpracuje z układem automatycznego 

uzupełniania ubytków glikolowych Fillcontrol Auto. 

2. Urządzenia pracujące na instalacji CO, CT i WL  

2.1 Klima konwektory podłogowe (Kampmann) 

Klima konwektory podłogowe zlokalizowane są w Sali Wielofunkcyjnej i w Holu 

Wejściowym do biur. Mają za zadanie pokrywać straty ciepła w pomieszczeniach wystawy. 

Aby utrzymać poprawność działania urządzeń należy przeprowadzać regularne czynności 

konserwacyjne. Przed każdorazowym przystąpieniem do prac przy urządzeniu należy 

odłączyć je od napięcia elektrycznego.  Kontrola stanu zabrudzenia i ewentualne czyszczenie 

elementów, takich jak filtr, wymienniki ciepła, wanna i odpływ kondensatu. Szczegółowy 

wykaz czynności serwisowych znajduje się w Załączniku nr 1.2.2 do OPZ. 

Wykaz klimakonwektorów podłogowych podlegających serwisowi produkcji Kampmann. 

Nazwa urządzenia Producent Nazwa produktu Typ produktu Ilość 

Klima konwektor 

podłogowy 
Kampmann 

2QK 232/95/1200 2QK 232/95/1200 (H=95) 16 

2QK 232/95/1400 2QK 232/95/1400 (H=95) 6 

2QK 165/70/1600 2QK 165/70/1600 3 

HK 340/190/1250 4-HK 340/190/1250 2 

HK 340/190/1250 4-HK 340/190/1250 2 

HK 340/190/2000 4-HK 340/190/2000 11 

HK 340/190/2750 4-HK 340/190/2750 1 

 

2.2 Kurtyny powietrzne produkcji SystemAir 

Kurtyny Powietrzne umiejscowione są we wnękach ściennych na poziomie parteru przy 

drzwiach wejściowych do budynku. Zapobiegają one przed ekstremalnymi warunkami 

temperatury powietrza panującymi na zewnątrz budynku i napływem powietrza z zewnątrz w 

momencie otwierania drzwi.  

Przy czynnościach konserwacyjnych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie urządzenia. 

Prace konserwacyjne sprowadzają się do czyszczenia urządzenia, nie rzadziej niż dwa razy do 

roku. Należy kontrolować stan zabrudzenia kratek wlotowych i wylotowych oraz sam wirnik 

wentylatora i dostosować częstość czyszczenia do potrzeb. Kratkę wlotową i wylotową, 

wirnik i pozostałe elementy można czyścić odkurzaczem lub wycierać wilgotną szmatką. 

Podczas odkurzania należy używać szczotki, aby nie uszkodzić delikatnych części. Nie wolno 

stosować silnych środków alkalicznych ani kwasowych. 

Ponieważ silniki wentylatorów i inne podzespoły są bezobsługowe, nie jest wymagana żadna 

konserwacja poza czyszczeniem. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków lokalnych.  



Wykaz kurtyn powietrza produkcji SystemAir podlegających serwisowi 

Nazwa 

urządzenia 
Producent Nazwa produktu Typ produktu Ilość 

Kurtyna 

powietrza 
SystemAir 

AZR EC M 2500 WLL KP-1 1 

AZR EC M 3000 WLL KP-2 1 

AZR EC M 2500 WLL KP-3 1 

AZR EC M 2500 WLL KP-4 1 

 

2.3 Aparaty Grzewczo-Wentylacyjne (FlowAir) 

Aparaty grzewcze LEO FB tworzą zdecentralizowany system ogrzewania. Są one zasilane 

wodą grzewczą z układu grzewczego CT, która oddając ciepło, za pośrednictwem 

wymiennika ciepła, podgrzewa powietrze nadmuchiwane. Służą do ogrzewania obiektów o 

dużych kubaturach budownictwa ogólnego i przemysłowego, budynków użyteczności 

publicznej itp. Nagrzewnice przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń o 

maksymalnym zapyleniu powietrza 0,3g/m
3
. 

W celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego, urządzenie musi podlegać okresowemu 

przeglądowi co 6 miesięcy.  

Podczas przeglądu należy:  

 Sprawdzić czy wymiennik ciepła nie jest nadmiernie zabrudzony, określić stopień 

zabrudzenia, i czy został ograniczony przepływ powietrza. Wymiennik ciepła należy 

czyścić sprężonym powietrzem ruchem wzdłuż lamel. 

 Sprawdzić stan zabrudzenia łopat wentylatora powietrza. W przypadku konieczności 

czyszczenia użyć wilgotnej ścierką. 

 Sprawdzić poprawność pracy wentylatora przez posłuchanie jego pracy. Z 

wentylatora nie mogą dochodzi trzaski, zgrzyty, które mogą oznaczać uszkodzenie 

łożysk. 

 Sprawdzić stan i montaż elementów montażowych urządzenia- wsporników. 

 Sprawdzić szczelność wodnego wymiennika ciepła i połączeń hydraulicznych. 

 Sprawdzić stan przewodów zasilających urządzenie pod kątem uszkodzeń 

mechanicznych. 

 Sprawdzić parametry zasilania urządzenia. 

 Sprawdzić czy przepływ nie jest zdławiony. 

 Sprawdzić wypoziomowanie AGW. 

Wykaz AGW w budynku MJP w Sulejówku podlegających serwisowi: 

Nazwa 

urządzenia 
Producent Nazwa produktu Typ/symbol Ilość szt. 

Agregat 

Grzewczo 

Wentylacyjny 

AGW 

FLOWAIR 

LEO FB30M A1 1 

LEO FB30M A2 1 

LEO FB30M A3 1 

LEO FB30M A4 1 



LEO FB30M A5 1 

LEO FB30M A6 1 

LEO FB30M A7 1 

LEO FB30M A8 1 

LEO FB30M A9 1 

LEO FB30M A10 1 

LEO FB30M A11 1 

LEO FB30M A12 1 

LEO FB30M A13 1 

LEO FB30M A14 1 

LEO FB30M A15 1 

LEO FB30M A16 1 

LEO FB30M A17 1 

LEO FB30M A18 1 

LEO FB30M A19 1 

LEO FB30M A20 1 

Razem 20 

 

2.4 Klima konwektory podstropowe DAIKIN 

Klima konwektory Kanałowe Podstropowe DAIKIN mają za zadanie kontrolować 

parametry powietrza w pomieszczeniach. Opis czynności eksploatacyjnych urządzeń 

zawarto w instrukcji wentylacji i klimatyzacji. Klima konwektory zamontowane są w 

przestrzeniach publicznych muzeum na kondygnacjach podziemnych U3, U2 i U1, 

naziemnej O1 oraz na dwóch kondygnacjach biurowych muzeum O2 i O3. 

Prace konserwacyjne urządzenia powinny być przeprowadzone przez autoryzowany 

serwis bądź osoby do tego wykwalifikowane. Przed przystąpieniem do prac 

instalacyjnych oraz serwisowych, należy upewnić się, iż włącznik główny urządzenia jest 

w pozycji wyłączonej. Odpowiednia konserwacja urządzenia zapobiega nieoczekiwanym 

usterkom i awariom.  

Zanieczyszczone filtry zmniejszają przepływ powietrza obniżając wydajność klima 

konwektora. Dlatego też wymiana bądź utrzymywanie filtra w czystości są niezmiernie 

istotne. Jeśli sposób eksploatacji urządzenia wymaga comiesięcznego czyszczenia filtrów, 

należy je wymienić. Cewki należy oczyszczać z zabrudzeń oraz kurzu przy pomocy 

sprężonego powietrza. Można w tym celu użyć także miękkiej szczoteczki bądź 

odkurzacza. 

W przypadku niestosowania urządzenia w sezonie zimowym, znajdującą się w nim wodę 

należy wylać lub dodać do obiegu wody płyn zapobiegający zamarzaniu. 

W miesięcznych odstępach czasu należy sprawdzać: 

 Aby zapobiec zatkaniu odpływu brudem i kurzem, misa kondensacyjna powinna 

być regularnie sprawdzana i czyszczona. W celu zapewnienia odpowiedniego 



przepływy wody w misie kondensacyjnej,  rury odpływowe należy regularnie 

kontrolować.  

 Cewkę należy regularnie sprawdzać oraz oczyszczać przy użyciu strumienia wody 

bądź powietrza o niskim ciśnieniu.  

 Należy sprawdzić jakość oraz czystość połączeń kablowych.  

 Należy opróżnić cały obieg wodny, a następnie oczyścić urządzenie z 

nagromadzonych zanieczyszczeń.  

 

 

 

Wykaz klima konwektorów DAIKIN zamontowanych w budynku MJP: 

 

Nazwa urządzenia Producent Typ/symbol Ilość szt. 

Klima konwektor 

podstropowy 
DAIKIN 

FWE02CT 3 

FWE04CT 2 

FWE06CT 2 

FWE03CF 1 

FWE04CF 7 

FWE06CF 14 

FWE07CF 20 

FWE08CF 12 

Razem 61 

 

Budynek Willa Bzów 

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla wybudowanego obiektu jest doziemna instalacja 

wodociągowa. Instalacja doziemna zasilona została w wodę ze studni wodomierzowej na 

terenie wjazdu od strony ul. Paderewskiego. W pomieszczeniu kotłowni zamontowano 

zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 100 litrów zasilający 

instalację CWU.   

Dla układu grzewczego w budynku wybudowano ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami 

konwektorowymi kanałowymi oraz grzejnikami stalowymi członowymi. Jako źródło ciepła 

zainstalowano kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy około 30kW.  Parametry 

pracy instalacji CO: 70/50°C. 

Wykaz zainstalowanych grzejników konwektorowych: 

Lp. Producent Rodzaj grzejnika Ilość 

1 

PURMO 

Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 

F1T 14 34-2 2,300m 
1 

2 
Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 

F1T 14 34-2 1,700m 
1 

3 
Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 

F1T 09 34-2 2,100m 
1 

4 Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 3 



F1T 14 26-2 1,200m 

5 
Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 

F1T 14 26-2 1,000m 
1 

6 
Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 

F1T 09 34-2 1,000m 
1 

7 
Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 

F1T 09 34-2 1,500m 
1 

8 
Grzejnik konwektorowy kanałowy AQUILO,  typ 

F1T 09 26-2 2,300m 
1 

Razem 10 

 

Dla grzejników klima konwektorowych usługa serwisowa ma polegać w oparciu o założenia 

serwisowe producenta urządzeń grzejnikowych Purmo. Przed przystąpieniem do czynności 

serwisowych należy pamiętać o:  

 Odłączeniu układów elektrycznych od napięcia elektrycznego.  

 Następnie podać kontroli stan zabrudzenia i ewentualne oczyścić elementy, takie jak 

filtr, wymienniki ciepła, wanna i odpływ kondensatu.  

 Szczegółowy wykaz czynności serwisowych znajduje się w Załączniku nr 2 do OPZ. 

Drugim elementem podlegającym okresowym serwisom w budynku Willi Bzów jest kocioł 

kondensacyjny firmy BROTJE Heizung typ BBS EVO 28H o nominalnym obciążeniu 

cieplnym Q = 3,9 do 28 kW.  

Kocioł wyposażony został w: 

 Zintegrowany zawór bezpieczeństwa,  

 Przeponowe naczynie  wzbiorcze C.O.,  

 Pompę   obiegową C.O., (H=2,4m; V=1,2m3/h),  

 Zawór  odpowietrzający  wraz z uzupełnienieniem zładu,   

 Naczynie przeponowe,   

 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u, o poj. 100dm3,   

 Czujnik pogodowy współpracujący ze sterownikiem kotła. 

Serwis kotła i zamontowanych urządzeń w układzie kotłowni powinien zostać 

przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku przed 

sezonem grzewczym. Oprócz stałej konserwacji kotła, do obowiązków serwisowych należy 

ponadto sprawdzenie stanu poduszek gazowych w przeponowych naczyniach wzbiorczych po 

stronie instalacji CO i CWU. Ponadto należy przeprowadzić okresowe czyszczenie filtrów 

instalacyjnych zamontowanych w obrębie kotłowni wraz z  okresowym odpowietrzeniem 

układu grzejnego klima konwektorów i innych grzejników zamontowanych w budynku Willi 

Bzów. 

Dla instalacji CWU serwisowi będzie podlegał ogląd optyczny połączeń rurowych oraz 

sprawdzenie stanu zaworu bezpieczeństwa zbiornika CWU dla instalacji wodnej wraz z 

kontrolą zadziałania.  



Część trzecia 

3. Instalacja wod-kan 

3.1 Instalacja wody bytowej 

Źródłem wody bytowej jest wykonane przyłącze wody w ulicy Paderewskiego. Zestaw 

wodomierzowy znajduje się w studzience na terenie inwestycji. Stamtąd instalacja jest 

poprowadzona do budynku Muzeum. Przyłącze to zapewnia dostawę wody w ilości 3,0 l/s dla 

celów przeciwpożarowych wewnętrznych, 10,0 l/s dla celów przeciwpożarowych 

zewnętrznych oraz 4,9 l/s dla celów bytowych. Przyłącze jest wprowadzone do pomieszczenia 

hydroforni na poziomie U4, gdzie znajduje się zestaw hydroforowy na cele bytowe i 

przeciwpożarowe, zapewniający wymagane ciśnienie dla instalacji wody bytowej oraz dla 

instalacji hydrantowej. Zamontowano zestaw sterowany elektronicznie, ze stabilizacją 

ciśnienia wyjściowego bez względu na wahania ciśnienia w sieci miejskiej. Dla zapewnienia 

dostawy wody podczas akcji gaśniczej, zamontowano zawór elektromagnetyczny, który 

odetnie instalację wody gospodarczej w przypadku wystąpienia przepływu w instalacji 

wodociągowej przeciwpożarowej. Zestaw hydroforowy wyposażony jest w obejście testowe.  

Dobrany zestaw hydroforowy zapewnia dostarczanie wody do najdalej odległych punktów 

poboru przy ciśnieniu nie mniejszym niż 10m H2O i nie większym niż 60m H2O na wylewce. 

W pomieszczeniu hydroforni zainstalowany jest dodatkowy wodomierz na przewodzie 

zasilającym spięty z systemem BMS budynku.  

Instalacja wody bytowej zasila wszystkie pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne 

oraz kuchnię. Z instalacji wody bytowej uzupełniany jest poziom wody na cele 

przeciwpożarowe w zbiorniku mgły wodnej oraz poziom wody na cele podlewania zieleni w 

zbiorniku retencyjnym.  Źródłem ciepłej wody użytkowej jest pompownia pomp ciepła z  

pojemnościowymi podgrzewaczami wody. Instalacja ma możliwość czasowego przegrzewu 

ciepłej wody do temp 70-80 st. C. Cyrkulacja ciepłej wody jest wymuszona pompowo, a na 

instalacji zamontowane są zawory termostatyczne z regulowaną nastawą. 

Na rozgałęzieniach zasilających odbiorniki inne niż na cele bytowe zamontowano zawory 

antyskażeniowe typu EA w celu zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniem wtórnym. 

Odwodnienie instalacji odbywa się będzie poprzez zawory czerpalne usytuowane na 

najniższym poziomie. Na potrzeby zaopatrzenia w wodę zamontowany został zestaw 

hydroforowy produkcji Instalcompact typ: ZH-ICL/MP 3.6.5B/1,1kW + OT40W* + RST 

DN65** z obejściem testowym, gdzie: 

*OT40W - obejście testujące (spinka kolektora ssawnego i tłocznego), które służy do 

utrzymania sprawności ruchowej pomp głównych i kontroli parametrów pracy. Obejście 

wyposażone jest w zawór elektromagnetyczny, wodomierz z nadajnikiem impulsów oraz 

zawór regulacyjny. Stosowanie obejścia podyktowane jest przepisami. Jest ono wymagane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 

U z dnia 6 sierpnia 2009 r). 



**RST DN50 - Dodatkowo w celu zabezpieczenia instalacji socjalno-bytowej przed 

niekontrolowanym wypływem stosuje się niezależne sterowanie umieszczone w szafie ZH 

wraz z przepustnicą z napędem elektrycznym oraz czujnik ciśnienia.  Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szafę sterowniczą 

zestawu hydroforowego należy zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.. z dnia 6 

sierpnia 2009 r). 

Parametry zestawu hydroforowego:   

 Maksymalna wymagana wydajność zestawu na cele bytowe:  Qmax =  4,89l/s = 

17,61m3/h,  

 Maksymalna wymagana wydajność zestawu na cele bytowe:  Qmax =  3,00l/s = 

10,80m3/h,  

  Minimalne wymagane ciśnienie za zestawem:    pmin =  0,55 MPa,  

 Minimalne gwarantowane ciśnienie w sieci wodociągowej  pmin = 0,2 MPa,   

 Tłoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczeń (bez cząstek stałych i 

długowłóknistych), nieagresywna chemicznie. 

Zgodnie z wymaganiami serwis urządzenia powinien być świadczony co najmniej jeden raz w 

ciągu roku wg DTR urządzenia, która znajduje się w Załączniku nr 1.2.3 do SIWZ. 

3.2. Instalacja wody hydrantowej 

Instalacja hydrantowa zasilona została z przyłącza wody poprzez zestaw hydroforowy na cele 

bytowo gospodarcze i przeciwpożarowe zlokalizowany w hydroforni na poziomie U4. Za 

zestawem hydroforowym nastąpił rozdział instalacji na bytowo-gospodarczą i hydrantową. 

Na odejściu do instalacji hydrantowej zainstalowany został zawór antyskażeniowy. Zestaw 

hydroforowy na cele bytowe i przeciwpożarowe ma zasilanie elektryczne przed głównym 

wyłącznikiem prądu. 

Cały obiekt wyposażony jest w:  

 hydranty HP33 z wężem 20m (zasięg 30 m) z gaśnicą proszkową – pomieszczenia 

magazynowe i techniczne w ilości 17 szt. Hydranty zostały rozmieszczone na 

kondygnacjach: U4, U3, U2, U1, O1 i O2. 

 hydranty HP25 z  wężem 30 m (zasięg 33m) z gaśnicą proszkową – pomieszczenia 

usługowe i biurowe w ilości 32 szt. Hydranty zostały rozmieszczone na 

kondygnacjach: U3, U2, U1, O1, O2 i O3. 

Wydajność hydrantów:  

HP 33 – q = 1,5 dm3/s  

HP 25 – q = 1,0 dm3/s  

Przewidziano jednoczesny pobór wody z 2 hydrantów HP33: q = 2 x 1,5 dm3/s = 3,0 dm3/s. 



Ciśnienie na hydrancie, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory 

hydrauliczne,  

dla wydajności nominalnej, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie 

robocze na hydrancie nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

Serwis urządzeń i instalacji hydrantowej należy przeprowadzić w oparciu o Instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego budynku która udostępniona zostanie na miejscu. Przeglądowi 

serwisowemu podlega tylko instalacja hydrauliczna doprowadzająca wodę do hydrantów 

HP33 i HP25 w budynku oraz jednego hydrantu HP50 znajdującego się na zewnątrz budynku. 

Wykonanie sprawdzenia wydatków hydrantowych instalacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz 

konserwacja, przeglądy techniczne i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego będzie 

wykonywane w ramach rocznych serwisów i przeglądów instalacji ppoż. w budynku.  

 

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych z budynków jest miejska sieć kanalizacji sanitarnej. 

Zaprojektowano dwa systemy odprowadzenia ścieków sanitarnych:  

 system grawitacyjny odprowadzający ścieki sanitarne z kondygnacji nadziemnych – 

ścieki sanitarne odprowadzone są w sposób grawitacyjny przewodami prowadzonymi 

w przestrzeniach technicznych, podłogach podniesionych i sufitach podwieszonych,  

 system ciśnieniowy odprowadzający ścieki sanitarne z kondygnacji podziemnych –

ścieki sanitarne sprowadzone są do dwóch pompowni sanitarnych, zlokalizowanych w 

pomieszczeniach technicznych na poziomie U4, skąd przewodami tłocznymi 

odprowadzone są na zewnątrz do systemu kanalizacji zewnętrznej.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana została z przewodów PCV na kondygnacji 

technicznej oraz z przewodów kanalizacji niskoszumowej na pozostałych kondygnacjach. Na 

pionach i poziomach kanalizacyjnych co 15,0m i przy zmianach kierunków zamontowano 

rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne wyprowadzone zostały ponad dach i zakończone 

wywiewkami kanalizacyjnymi. Przewody kanalizacji tłocznej wykonano z przewodów HDPE 

zgrzewanych doczołowo.  

W budynku zamontowano na poziomie instalacyjnym U4 w pomieszczeniu A.U4.14 

przepompownię ścieków sanitarnych Aqualift F XL Duo z dwoma pompami SPF5500-S3 

Kessel ze zbiornikiem 300l.  

Drugą przepompownię zamontowaną na poziomie U4 budynku w pomieszczeniu A.U4.i jest 

to przepompownia ścieków sanitarnych Aqualift F XL Duo z dwoma pompami SPF5500-S3 

Kessel ze zbiornikiem 200l. 

Serwis przepompowni ścieków powinien być wykonywany przez firmę posiadającą 

autoryzację firmy Kessel i wykonywany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Opis czynności 



serwisowych i konserwacji urządzeń pompowni, powinien być zgodny z instrukcją DTR 

urządzenia, która stanowi Załącznik nr 1.2.4 do niniejszej specyfikacji.  

 

3.4 Pompy zatapialne Kessel 

W pomieszczeniach dwóch przepompowni ścieków sanitarnych na poziomie U4 tj. A.U4.11 i 

A.U4.14 oraz w pompowni pożarowej w pomieszczeniu A.U4.12 zamontowano w 

przegłębieniach posadzki trzy zatapialne pompy zanurzeniowe do ścieków sanitarnych ze 

zintegrowanym pływakiem TPFD-448S Kessel, w których gromadzone są ścieki z posadzki, 

np. podczas spuszczania wody z instalacji. Pompy opróżniają wodę z brudnej wody ściekowej 

w sposób automatyczny poprzez uniesienie pływaka pompy na odpowiednią wysokość.  

Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych należy: 

 Upewnić się, że pompa nie włączy się na czas ich przeprowadzania. 

 Należy dokładnie oczyścić pompę wodą przy użyciu środków myjących.   

 W trakcie czynności serwisowych należy sprawdzić czy nie ma przecieku na 

uszczelnieniach przewodów i ewentualnie usunąć nieszczelności.  

 Należy wymienić zużyte w trakcie eksploatacji lub awarii części zamienne.  

 Sprawdzić stan przewodów i w razie ich uszkodzenia wymienić na nowe.  

 Sprawdzić poziom oleju – po ułożeniu pompy na jednym boku powinien znajdować 

się 1-1,5cm nad wlewem.   

 Izolację silnika należy sprawdzać co 4000 godzin pracy nie rzadziej niż raz w roku.  

 Pomiary należy testować na stałym napięciu 1000V, a opór uzwojenia nie powinien 

być mniejszy niż 5M omów. Jeśli jest mniejszy – przewód należy wymienić. Jeśli 

silnik ma niski współczynnik izolacji oznacza to, że uzwojenie jest uszkodzone.   

Serwis pomp zanurzeniowych produkcji Kessel powinien być wykonywany przez firmę 

posiadającą autoryzację producenta i wykonywany nie rzadziej niż co 2000 godzin jej pracy 

lub raz do roku.  

3.5 Separator tłuszczu  

W budynku przewidziano instalację kanalizacji tłuszczowej. Instalacja kanalizacji tłuszczowej 

odprowadza ścieki z pomieszczeń kuchennych zlokalizowanych na poziomie U1 i 

pomieszczeń wydawalni zlokalizowanej na poziomie O1. Ścieki odprowadzone są 

przewodami prowadzonymi w podłogach podniesionych, sufitach podwieszonych i 

przestrzeniach technicznych do separatora tłuszczu o wydajności 7,0 l/s zlokalizowanego w 

wydzielonym pomieszczeniu technicznym A.U.12 na poziomie U4. Oczyszczone ścieki za 

separatorem tłuszczów odprowadzane są do pompowni sanitarnej zlokalizowanej w tym 

samym pomieszczeniu. W celu umożliwienia czyszczenia separatora przewidziano nasadę w 

terenie i pompę w separatorze do opróżniania go z substancji tłuszczowych, a także wodę 

zimną doprowadzoną do samego separatora. 



Zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych oraz czasokres ich wykonywania zawiera 

Załącznik nr 1.2.5 do niniejszego OPZ. 

3.6 Pompy do wód opadowych Kessel 

Pompy do wód opadowych zamontowane są w zbiorniku retencyjnym na poziomie U3, do 

którego wprowadzone są wody opadowe z drenażu opaskowego wokół budynku oraz z 

wpustów deszczowych na poziomie 01/02. Uruchamiają się samoczynnie po ustaleniu się 

odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku, po czym wypompowują wodę do systemu 

skrzynek rozsączających. 

Zamontowano dwie pompy na poziomie U3 w zbiorniku wód opadowych typ TPFK-069 

Kessel z urządzeniem sterowniczym Comfort Duo sterowane za pomocą sondy.  

Firma zapewniająca serwis urządzeń pompowych powinna zapewnić, aby wszystkie prace 

konserwacyjne, montażowe i przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych 

i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji.  

Okres konserwacji obejmujący wymianę cieczy smarującej należy przeprowadzać po każdych 

4000 roboczogodzin, co najmniej raz w roku. Pozostałe czynności konserwacyjne dostępne są 

w DTR urządzenia. 

 

 


