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Załącznik nr 3 - Zakup klimatyzacji typu Split do punktów 

sprzedaży detalicznej wraz z usługą montażu lub wymiany z utylizacją 

zdemontowanych jednostek. 

Specyfikacja wymagań na „Zakup klimatyzacji typu Split do punktów sprzedaży detalicznej wraz 

z usługą montażu lub wymiany z utylizacją zdemontowanych jednostek”. 

 

1. Urządzenie powinno być: 

a. wielosezonowe, tzn. mieć funkcję chłodzenia w sezonie letnim oraz grzania w okresie zimowym, 

b. dwuelementowe, tzn. składać się z jednostki wewnętrznej umieszczanej wewnątrz PSD oraz 

zewnętrznej do umieszczenia na dachu lub ścianie punktu, 

c. posiadać prosty, intuicyjny interfejs użytkownika oraz sterowanie pilotem, 

d. pracować w oparciu o czynnik chłodniczy R32, z uwagi na wymagania ustawy o f-gazach i niższe 

koszty eksploatacyjne. 

e. podzielone na warianty: 

i. o mocy chłodniczej maksymalnie 3 kW (włącznie) dla punktów bez wejścia do 

środka dla Klientów (kioski wolnostojące), 

ii. o mocy chłodniczej większej niż 3, a mniejszej lub równiej 4kW, dla punktów z 

wejściem do środka dla Klientów (kioski wolnostojące i mało powierzchniowe 

saloniki w budynkach), 

iii. o mocy chłodniczej większej niż 4kW, a mniejszej lub równiej 6kW, dla punktów 

z wejściem do środka dla Klientów (średnio powierzchniowe saloniki), 

iv. o mocy chłodniczej większej niż 6kW, a mniejszej lub równiej 7,5kW, dla 

punktów z wejściem do środka dla Klientów (saloniki w budynkach o 

powierzchni większej niż 50m2). 

f. energooszczędne, tzn. posiadać współczynnik efektywności energetycznej minimum SEER 5,5 

(>=A+), 

g. o niskim poziomie hałasu, jednostka wewnętrzna o parametrach  maksimum: 30/45/30 bB(A) w 

trybie (Low/Hi/Quiet). 

h. o wymiarach jednostki wewnętrznej nie większej niż: 800/520/340 dla urządzeń z pkt. 1.e.i oraz 

850/560/360 dla urządzeń z pkt. 1e.ii Specyfikacji. 

 

2. W zależności od faktu, czy jest to pierwszy montaż, czy też wymiana już istniejącego urządzenia 

usługa powinna zawierać: 

a. w przypadku montażu urządzenia w punkcie nie posiadającym klimatyzacji: 

i. wcześniejsze telefoniczne ustalenie dokładnego terminu interwencji 

serwisowej z Agentem prowadzącym sprzedaż w punkcie, 

ii. zryczałtowany dojazd,  

iii. montaż nowego urządzenia, z wykonaniem instalacji freonowej i odpływu 

skroplin, 

iv. szkolenie użytkownika. 

b. w przypadku montażu urządzenia połączonego z deinstalacją oraz utylizacją już istniejącej 

jednostki klimatyzacyjnej: 

i. wcześniejsze telefoniczne ustalenie dokładnego terminu interwencji 

serwisowej z Agentem prowadzącym sprzedaż w punkcie, 

ii. zryczałtowany dojazd,  

iii. demontaż i utylizacja uszkodzonej jednostki klimatyzacyjnej,  

iv. w przypadku jednostki monoblokowej, zabezpieczenie otworu w ścianie po 

zdemontowanym klimatyzatorze monoblokowym (z zewnątrz: blacha stalowa 

nitowana do płyty warstwowej; wypełnienie środka wełną mineralną, 
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styropianem lub pianką poliuretanową; ściana wewnętrzna: płyta laminowana, 

a w przypadku montażu w tym miejscu klimatyzatora split: płyta OSB).  

v. montaż nowego urządzenia, z wykonaniem instalacji freonowej i odpływu 

skroplin, 

vi. szkolenie użytkownika. 

 

3. Dodatkowe warunki: 

a. każde urządzenie musi być oznakowane naklejką zawierającą bezpośredni nr telefonu do serwisu 

Instalatora, 

b. okres gwarancji na urządzenie -min. 2 lata, a karta gwarancyjna powinna zostać w punkcie 

sprzedaży, 

c.  obowiązkowe przeglądy gwarancyjne nie częściej niż co 6 miesięcy, 

d. czas realizacji zamówienia: do 7 dni od potwierdzonego zlecenia, 

e. czas reakcji na zgłoszenie: 

- standardowe: 96 godzin od zgłoszenia (maksymalnie) 

- awaryjne: 48 godzin od zgłoszenia (maksymalnie) 
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