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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 

części 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji 
  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w „TAURON Arena Kraków” usługi konserwacji 

urządzeń i systemów. Prace będzie można wykonywać w dniach nieimprezowych w godzinach od 
8 – 18  według 37 miesięcznego harmonogramu konserwacji przedstawionego przez zleceniobiorcę. 

 Harmonogram będzie przedstawiony z rozbiciem na poszczególne kwartały i czynności 

konserwacyjne. Harmonogram będzie uwzględniał kwartalny kalendarz imprez, definiując dni 

nieimprezowe wyznaczone przez Biuro Obsługi Technicznej (BOT), kiedy to będą możliwe 

przedmiotowe prace. Dodatkowo, wykonawca uwzględni w cenie oferty wykonanie 8 ocen 

technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci 
wykonanie oceny technicznej, w przypadku wystąpienia problemu technicznego, w celu określania 

przyczyny powstania niesprawności, określenia zakresu niesprawności oraz sposobu przywrócenia 

sprawności technicznej wraz z ofertą cenową. 

Zamówienie obejmuje również  koszty związane z wymianą lub uzupełnianiem materiałów 

eksploatacyjnych jak źródła światła, filtry, smary, oleje, środki czyszczące, itp. wymienionych w OPZ. 

Usługa konserwacji i ocen technicznych systemu wentylacji świadczona będzie w okresie od 2016-01-

01 do 2018-12-31 

Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu 

technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz 

sposobu przywrócenia sprawności technicznej. 

Każdorazowe wykorzystanie zlecenia oceny technicznej z puli będzie odbywać się na 
podstawie pisemnego zlecenia zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie 

z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń. 

  

Słowniczek:   

1. Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, 

przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego 
zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych 

przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej 
praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3. 

 

2. DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji 

urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków 

utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń 

obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.  

  

3. Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne 

specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające 
stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż 

eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. 

Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego 
wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ. 
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 Wykaz podmiotów (podwykonawców) tj. dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „Tauron 

Arena Kraków”:  

  

L. p   Nazwa Firmy  Adres Firmy  Branża  

1.  FRAPOL Sp. z o.o.  ul. Mierzeja Wiślana 8 30-

832 Kraków  
Realizacja kompleksowej instalacji 

wentylacji nawiewno – wywiew.  

  

  

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA 

PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.  
  

   

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W 

OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W 

RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

 I. URZĄDZENIA WENTYLACYJNE  

Urządzenia wentylacyjne znajdują się w tzw. centralach wentylacyjnych, w skład których wchodzą 
filtry powietrza świeżego i wywiewanego, wentylatory nawiewne i wywiewne, kanały dystrybucji 

powietrza. Pobór powietrza kanałami czerpni ściennych, wywiew do wyrzutni ściennej (ogrzewanie 

lub schładzanie powietrza w centralach urządzeń klimatyzacyjnych).  Systemy wentylacji bytowej, 

napowietrzania tworzą całość systemu wentylacji pomieszczeń  

 

1. Wentylacja bytowa: wentylatory kanałowe firmy VENTURE typ TD – 22 szt. (typ: TD500/160(LS) – 2 

szt., TD250/100(LS) – 2 szt., TD250/100(HS) – 1 szt., TD2000/315(HS) – 4 szt., TD800/200(HS) – 4 szt., 

TD6000/400(HS) –  

3 szt., TD350/125(HS) – 3 szt., TD500/160(HS) – 1 szt., TD1300/250(HS) – 1 szt., TD250/100(LS) – 1 

szt.); okapy kuchenne firmy HALTON SAS typ KVF – 6 kmpl.; kanały przewodów wentylacyjnych firmy 
FRAPPOL z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym; klapy przeciwpożarowe 

(sterowane, z siłownikiem BF24) firmy FRAPOL typ VD440/ER  – 363 szt.; kanały dwuścienne firmy 

FRAPOL typ 100, przepustnice regulacyjno-pomiarowe firmy ALNOR typ GBL.  

tłumiki akustyczne firmy FRAPOL typ TAPS – 32 szt. (TAPS1500x1400x1150-(100x67)x9-AR – 16 szt., 

TAPS-1600x1300x1000-(100x77)x9-AR – 8 szt., TAPS1700x1300x1500-(100x89)x9-AR – 4 szt., TAPS-

1510x1200x1500-(100x89)x8-AR – 2 szt., TAPS1134x1100x1250-(100x89)x9-AR – 2 szt.);  

kurtyny powietrzne firmy FLOWAIR typ ELiS – 54 szt. (typ: ELiS G1-N-200 – 4 szt., ELiS T2E-200/L-AF – 

34 szt., ELiS T2-E-150/L-AF – 16 szt.); nawiewniki stożkowe z siłownikami 24V i systemem 

zabezpieczającym DOBYGRIP firmy HALTON typ TRB (głowice nawiewnika typ: ST-WiS, ST-PP-W) – 138 

szt.; inne nawiewniki i wywiewniki (kratki wentylacyjne, wywiewniki i nawiewniki szczelinowe, itp.), 

wyrzutnie ścienne firmy FRAPPOL typ ST-JUW; czerpnie ścienne (przewody wentylacyjne stalowe). 
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II. URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE  

Dla obsługi instalacjami klimatyzacji poszczególnych stref obiektu, wydzielono maszynownie (od M1 

do M7), w których ustawiono oddzielne zespoły urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (centrale 
klimatyzacyjno-wentylacyjne), działające samodzielnie lub w zespołach.   Lokalizacja maszynowni: M1, 

M2 - poziom 0,00 (przyziemie); M3, M4 - poziom +3,80 (hala treningowa); M5 - poziom +23,00; M6, 

M7 - poziom -1,10 (przyziemie).  

 

1. Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne  

Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne (zespół ściśle ze sobą współpracujących urządzeń i instalacji, 

tworzących poszczególne typy central) firmy FRAPOL typu AF - 50 szt. (typ: AF00-1 szt., AF05-1 szt., 

AF15-3 szt., AF20 – 10 szt., AF25-5 szt., AF30-1 szt., AF45-7 szt., AF50-8 szt., AF55-14 szt.):   

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF00 (Vn/Vw-1160/1160 m3/h), 
typ AF05 (Vn/Vw-2000/2000 m3/h), typ AF15 (Vn/Vw-4000/4000 m3/h), w której skład wchodzi: po 

stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok 
nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; 

po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok 

rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym. - 
centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF20 (Vn/Vw-6000/6000 m3/h), typ 

AF25 (Vn/Vw-9000/8750 m3/h), typ AF30 (Vn/Vw-11200/11200 m3/h), w której skład wchodzi: po 

stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok wymiennika obrotowego higroskopijnego, blok 
nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; 

po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok 
wymiennika obrotowego higroskopijnego, silniki wentylatorów przystosowane do współpracy z 

falownikami, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym.  

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF45 (Vn/Vw-22500/22500 

m3/h), typ AF50 (Vn/Vw-24000/24000 m3/h), typ AF55 (Vn/Vw-30000/30000 m3/h), w której skład 
wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego 

higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok 

wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, 

blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, 

przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym.   

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF45 (Vn-

31000 m3/h), w której skład wchodzi: blok filtra klasy EU4, blok nagrzewnicy wodnej, blok 

wentylatora nawiewnego, silnik wentylatora przystosowany do współpracy z falownikiem, 

przepustnica na powietrzu świeżym.  

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF55 

(Vn/Vw32500/32500 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy 

EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok 
chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7, po stronie powietrza 

wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora 

obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i wywiewanym. 

- rozdzielnice wolnostojące NN, silniki asynchroniczne, falowniki, kable elektryczne zasilające i 

sygnalizacyjne), ciepłej wody technologicznej z urządzeń wymiennikowni ciepła, sterowania 

urządzeniami w maszynowniach, przewody wentylacyjne stalowe, prostokątne.   
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NR. 
CZYNNOŚI 

RODZAJ SYSTEMU / 
URZĄDZENIA 

ZAKRES CZYNNOŚCI 
TERMIN 

WYKONANIA  

ILOŚĆ KONSERWACJI W 
RAMACH 37 

MIESIĘCZNEJ UMOWY 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE 

1 

Centrale wentylacyjne 

Kontrola połączeń mechanicznych 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

2 Kontrola ustawienia przekładni pas 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

3 Sprawdzenie naciągu pasków klinowych 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

4 Dostawa i wymiana pasków klinowych - wg zużcia i DTR 
w przypadku 

zużycia 
min 1 

5 Kontrola pracy łożysk silnika i wentylatora 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

6 Sprawdzenie poboru prądu silnika 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

7 Kontrola połączeń elektrycznych w silniku 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

8 Kontrola połączeń elektrycznych w wył.serwis. 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

9 Kontrola działania przepustnic 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

10 Kontrola działania presostatów (filtry, wentylator) 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

11 

Dostawa i wymiana wkładów filtracyjnych (utylizacja zużytych) - we 
wszsytkich centralach wg modelu i kart DTR - 2 raz w roku - w razie braku 
zabrudzenia i konieczności wymiany, filtry przechodzą na własność ARM 
S.A. 

conajmniej raz na 
6 miesięcy 

7 

12 Czyszczenie wnętrza central wentylacyjnych 
w przypadku 
zabrudzenia 

min 4 razy 

13 kanały typu PD oraz Usunięcie ognisk korozji i zamalowanie 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 
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14 
preizolowane Optyczna ocena połączeń kołnierzowych (szczelność połączenia, uszczelka 

ceramiczna, napinacze) 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

15 Kontrola stanu zawiesi (mocowań przewodów) 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

16 
kanały wentylacyjne na 

zewnątrz budynku 

Usunięcie ognisk korozji i zamalowanie 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

17 Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów) 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

18 

wentylatory kanałowe TD 

Sprawdzenie poboru prądu silnika 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

19 Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

20 Oczyszczenie łopatek wirnika 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

21 Pomiar wydajności 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

22 

wentylatory osiowe HCFB 

Sprawdzenie poboru prądu silnika 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

23 Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

24 Oczyszczenie łopatek wirnika 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

25 Pomiar wydajności 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

26 nagrzewnica kanałowa DH 
Sprawdzenie połaczeń elektrycznych. 

conajmniej raz na 
6 miesięcy 

7 

27 
Stalowe przewody wentylacyjne 
kołowe i prostokątne wewnątrz 
budynku 

Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów) 
conajmniej raz na 

6 miesięcy 
7 

28 KANAŁ 
Oczyszczanie przewodów z zalegających opadów atmosferycznych w 
postaci sniegu i lodu 

w razie potrzeby w razie potrzeby 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE 

29 
kanały typu PD oraz 

preizolowane 
zabezpieczenie - Impregnacja  

conajmniej raz na 
12 miesięcy 

4 

30 Kurtyny powietrza Flowair ELiS Wymiana wkładów filtracyjnych 
conajmniej raz na 

12 miesiecy 
4 
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31 Sprawdzenie poboru prądu silnika 
conajmniej raz na 

12 miesiecy 
4 

32 Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora 
conajmniej raz na 

12 miesiecy 
4 

33 Kontrola stanu zabrudzenia wymiennika ciepła 
conajmniej raz na 

12 miesiecy 
4 

34 czyszczenie wymiennika 
conajmniej raz na 

12 miesiecy 
4 

37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: 

35 

Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 8 ocen technicznych systemów objętych konserwacją 
w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku 

wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres 
niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej.  

8 
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TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA 
KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY 

OKRES 
OKRES TRWANIA 

UMOWY 
SZACOWANY 

TERMIN 
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA 

1 DO KOŃCA 1 MIESIĄCA 30 styczeń 2016 
PÓŁROCZNE WG 

OPZ 
ROCZNE WG 

OPZ 

DOKONANIE OCEN 
TECHNICZNYCH NA 

POLECENIE 
ZLECENIOBIORCY 

2 DO KOŃCA 4 MIESIĄCA 30 kwiecień 2016     

3 DO KOŃCA 7 MIESIĄCA 30 lipiec 2016 
PÓŁROCZNE WG 

OPZ 
  

4 DO KOŃCA 10 MIESIĄCA 30 październik 2016     

5 DO KOŃCA 13 MIESIĄCA 30 styczeń 2017 
PÓŁROCZNE WG 

OPZ 
ROCZNE WG 

OPZ 

6 DO KOŃCA 16 MIESIĄCA 30 kwiecień 2017     

7 DO KOŃCA 19 MIESIĄCA 30 lipiec 2017 
PÓŁROCZNE WG 

OPZ 
  

8 DO KOŃCA 22 MIESIĄCA 30 październik 2017     

9 DO KOŃCA 25 MIESIĄCA 30 styczeń 2018 
PÓŁROCZNE WG 

OPZ 
ROCZNE WG 

OPZ 

10 DO KOŃCA 28 MIESIĄCA 30 kwiecień 2018     

11 DO KOŃCA 31 MIESIĄCA 30 lipiec 2018 
PÓŁROCZNE WG 

OPZ 
  

12 DO KOŃCA 34 MIESIĄCA 30 październik 2018     

13 DO KOŃCA 37 MIESIĄCA 30 styczeń 2019 
PÓŁROCZNE WG 

OPZ 
ROCZNE WG 

OPZ 

SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 
37 MIESIĘCZNEJ UMOWY 

7 4 8 

 


