
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wymiana uszkodzonych podzespołów oraz naprawa 

wymienionych poniżej usterek. 

 

W ramach zamówienie należy dokonać zakupu, dostawy i wymiany następujących podzespołów: 

1) sprężarka INV wraz z płytą INV w agregacie SLAVE  w urządzeniu DAIKIN VRV, model 

RXYQ8P8W1B/RXYQ8P8W1B pracującym na systemie roboczym S3A. 

2) płyta sterująca w urządzeniu DAIKIN VRV, model RXYQ14P9W1B pracujący na systemie 

roboczym S0A. 

3) czujnik temperatury rury ssącej w urządzeniu DAIKIN VRV, model RXYHQ12P9W1B 

pracujący na systemie roboczym E0B. 

4) czujnik temperatury rury ssącej w urządzeniu DAIKIN VRV, model RXYHQ12P9W1B 

pracujący na systemie roboczym N3B. 

5) płyta INV  w agregacie SLAVE w urządzeniu DAIKIN VRV, model 

RXYQ8P8W1B/RXYQ10P7W1B pracujący na systemie roboczym W0. 

6) sprężarka STD w urządzeniu DAIKIN VRV, model RXYHQ12P9W1B pracujący na systemie 

roboczym N0B. 

7) silnik wentylatora w jednostce wewnętrznej DAIKIN w biurze 3.24, model FXSQ100P7VEB 

pracujący na systemie roboczym S3B. 

 

Ponadto należy dokonać usunięcia usterki wycieku oleju z kielicha gazowego przy jednostce 

wewnętrznej DAIKIN w pomieszczeniu oznaczonym 3.24, model FXSQ100P7VEB pracującym na 

systemie roboczym S3B oraz wykonać próbę szczelności azotowej. 

Jeżeli próba azotowa 41 bar wykaże dodatkowe punkty nieszczelności, należy je zweryfikować  

i usunąć.  

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki braku przepływu czynnika przez 

urządzenie wewnętrzne DAIKIN(1.69) , model FXCQ20M8V3B w systemie roboczym 

N1B. Należy zweryfikować uszkodzenia po uprzednim odzyskaniu czynnika z systemu 

N1B. W przypadku uszkodzonych podzespołów należy wymienić uszkodzone elementy: 

PCB, zawór, cewka zaworu i niedrożny przewód freonowy. Jeżeli po wykonanych 

naprawach próba azotowa 41 bar wykaże dodatkowe punkty nieszczelności, to należy je 

zweryfikować i usunąć usterki. 

 

Wykonawca powinien również dokonać regulacji ilości czynnika – dodatkowe sprawdzenie 

instalacji pod kątem zaoporowania w 5 szt. jednostek DAIKIN typu SPLIT: 

1. RZQG100L9V1B / 1501800 

2. RZQG100L9V1B / 1501798 

3. RZQG71L9V1B / 1502329 

4. RZQG71L9V1B / 1502384 

5. RZQ71D3V1B / J010412 

 

W ramach zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy i uzupełnienia 

czynnika oraz oleju, w zależności od braków spowodowanych występującymi usterkami. 

Ostateczna ilość w tym zakresie będzie ustalona wspólnie przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym oraz wymaganiami instalacji,  



z tym że maksymalna ilość czynnika chłodzącego wynosi 20 kg, a maksymalna ilość oleju 

wynosi 1 litr. 

 

Jednocześnie, w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia innych usterek, które 

nie są objęte powyższym zamówieniem, Wykonawca i Zamawiający powołają wspólnie 

komisję (2 osoby od Zamawiającego i 2 osoby od Wykonawcy), której zadaniem będzie 

potwierdzenie lub zanegowanie konieczności wykonania dodatkowych zakupów, dostaw i 

wymian uszkodzonych podzespołów oraz wykonania czynności naprawy usterek. W 

przypadku potwierdzenia, Wykonawca i Zamawiający wspólnie ustalą zakres rzeczowy 

oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

 


