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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia:  

Zakup, dostawa i montaż cylindrów parowych Nordmann systemu nawilżania central 

wentylacyjnych dla Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. zlokalizowanych w 

budynku przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14” 

 

I.WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH  

 

1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 prod. VTS CLIMA POLSKA wraz z automatyką

   

2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  NW2 prod. VTS CLIMA POLSKA wraz z 

automatyką 

3. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW3 prod. VTS CLIMA POLSKA wraz z automatyką

  

4. Nawilżacz parowy NORDMANN ENGINEERING AG typ AT 3000 wraz z automatyką – 3 szt.: 

• N1W1 – Model: AT3000 13064 Nordmann – cylinder parowy (3-fazy) – 2 szt.  

• N2W2 – Model: AT3000 2364 Nordmann – cylinder parowy (3-fazy) – 1 szt.  

• N3W3 – Model: AT3000 13064 Nordmann – cylinder parowy (3-fazy) – 2 szt.  

 

II. 

 

III.ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH PODCZAS MONTAŻU URZĄDZEŃ NAWILAŻAJĄCYCH 

 

1) wykonanie demontażu uszkodzonych cylindrów nawilżaczy 

2) montaż nowych cylindrów w nawilżaczach znajdujących się w przyziemiu budynku 

3)  sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń, systemu oraz instalacji po dokonaniu 

wymiany: powłoki cylindra (zbiornika), uszczelki cylindra (jeżeli jest to cylinder 

dwuczęściowy), filtra odpływowego wody, filtra dopływowego wody, zaworu odpływowego 

i dolotowego, węża parowego (jeżeli występuje), węża odpływu skroplin (jeżeli 

występuje), 

4) wykonanie czynności kontrolnych  układu automatyki obejmujących sprawdzenie 

poprawności działania urządzeń, aparatów i elementów zabezpieczających, sprawdzenie 

poprawności działania urządzeń sterujących i wykonawczych, sprawdzenie modułów 

elektronicznych ich stanu połączeń przewodów elektrycznych (wtyki, gniazda, końcówki 

konektorowe) 

5) wykonanie czynności kontrolnych obejmujących weryfikację urządzeń, podzespołów, 

części i elementów, 

6) przeprowadzenie testu pracy nawilżacza, 

7) potwierdzenie wszystkich wykonanych czynności, uwag lub zaleceń eksploatacyjnych w 

 Karcie Zgłoszenia Serwisowego i/lub Protokole Konieczności. 

8) Utylizacja zużytych cylindrów nawilżaczy 
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Wykonawca we własnym zakresie będzie ponosić wszelkie koszty materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, szczególności filtry, paski klinowe, czynniki chłodnicze, środki 

chemiczne czyszcząco - dezynfekujące, łożyska, smary itp. 


