Załącznik nr 4 do siwz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- zmiana1. Przedmiot zamówieni Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dzierżawa w sezonie zimowym 2020/2021;
a) Rolby o napędzie elektrycznym lub gazowym - maszyny do pielęgnacji lodu lodowiska
mobilnego o wymiarach 20m x 40m, sztucznie mrożonego
b) Zadaszenia lodowiska mobilnego. Powierzchnia zadaszenia 25m x 45m.
2) Dostawa – zakup przez Zamawiającego agregatu i orurowania lodowiska
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do montażu i uruchomienia całości
przedmiotu umowy (zarówno podlegającego dzierżawie jak w ust. 1 pkt 1 jak i zakupionego – ust.
1 pkt 2) a także do demontażu i odbioru na własny koszt urządzeń dzierżawionych lodowiska
wraz z zadaszeniem - po zakończeniu okresu dzierżawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I DIERŻAWA
1. Rolba o napędzie elektrycznym lub gazowym
Parametry podstawowe
> silnik elektryczny prądu zmiennego 15 kW, 80V
- sterownik AC Curtis
- pojemność akumulatorów 360Ah
Ładowarka HF 80V (gniazdo: 400 V 16 Ah), ładowanie 5-7 h
- centralny system napełniania beterii, zbiornik do wody 30l,
> hydrostatyczny, bezstopniowy napęd na 4 koła
> zbiornik na śnieg przechylany hydraulicznie celem łatwego opróżniania
> pojemność zbiornika na śnieg: 1,7 m3
> pojemność zbiornika wody: 510 l
> promień skrętu: 3,5 m;
> koła: 205/70 R15
> szerokość/ wysokość/ długość: 1850 mm / 1900 mm / 3450 mm
> waga z agregatem: 2800 kg
> głębokość pracy: 0 mm – 3 mm
Wyposażenie standardowe
> nóż skrawający zamontowany w agregacie o szerokości roboczej 174 cm
> agregat strugający ze stałym hydraulicznym dociskiem do lodu
> ręczny system regulacji głębokości skrawania ze stałym ustawieniem noża w żądanej pozycji.
> obrotowa szczotka boczna sterowana hydraulicznie na wysuwanym, resorowanym wysięgniku
> rolka dystansowa do bandy
> fartuch rozprowadzający wodę
> przednia oś centralnie wahliwa, ułatwiająca poruszanie poza lodowiskiem
> opony kolcowane i aluminiowe felgi
> fotel operatora z funkcją STOP (awaryjne wyłączenie z czujnikiem nacisku) i pasami
bezpieczeństwa
> oświetlenie przednie i tylne, klakson, kierownica sportowa, lusterko, hamulec postojowy
> akustyczne i świetlne sygnały ostrzegawcze
> instrukcja użytkowania z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, książka serwisowa
Wyposażenie dodatkowe

> dodatkowy / zapasowy / nóż skrawający
Informacje dodatkowe

Rolba może być o napędzie elektrycznym lub gazowym. Maszyna powinna być dostosowana do
lodowiska o powierzchni 800m2.
2. Zadaszenie lodowiska – hala namiotowa
Opis techniczny hali namiotowej
-

konstrukcja płatwi i przęseł z profili aluminiowych
łączniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
dach; plandeka
ściany; plandeka
ilość wejść do hali do ustalenia z Zamawiającym
oświetlenie hali
powierzchnia zadaszenia 25m x 45m

Informacje dodatkowe:
Zadaszenie lodowiska mobilnego – hala namiotowa, zostanie zamontowane na płycie betonowej
nieczynnego lodowiska Zamawiającego przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu, w terminie do dnia
04.12.2020.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
- rysunków technicznych hali namiotowej z opisem, podpisanych przez uprawnionych projektantów
- uprawnienia budowlane projektantów
- aktualne zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.
- instrukcję użytkowania zadaszenia z określeniem dopuszczalnej, maksymalnej grubości warstwy
śniegu na dachu.
II DOSTAWA – ZAKUP
1. Orurowanie lodowiska z polietylenu
Wymiary 20x40m (800m2).
Lodowisko przenośne, demontowalne..
Produkt: rury z polietylenu PE-100 lub PEHD do instalacji pod ciśnieniem i montażu na miejscu.
Orurowaniei sprawdzone pod względem szczelności.
Folia izolacyjna
Glikol 35% do napełnienia układu
Orurowanie powinno być kompletne i zawierać wszystkie elementy niezbędne do podłączenia do
agregatu chłodniczego. Kolektory przyłączeniowy do orurowania na krótszym boku.
Data produkcji orurowania nie wcześniej niż 2019r. Wykonawca dołączy do oferty dokumenty
potwierdzające datę produkcji orurowania. Orurowanie powinno być nowe, nieużywane
2. Agregat chłodniczy
Agregat chłodniczy powinien posiadać parametry techniczne zapewniające sprawne funkcjonowanie
lodowiska. Instalacja elektryczna wchodząca w skład instalacji chłodniczej musi być wyposażona w
urządzenia kompensujące moc bierną.
Agregat powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r. Wykonawca dołączy do oferty
dokumenty potwierdzające datę produkcji agregatu chłodniczego. Agregat powinien być nowy.
Dopuszcza się jednak agregat używany z roku 2019.
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wydajność chłodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,
moc ziębnicza agregatu dostosowana do poprawnego mrożenia tafli lodowiska o powierzchni
800m2 dla warunków pracy agregatu w temperaturze powietrza zewnętrznego +15oC
agregat musi posiadać pełen roboczy wsad czynnika chłodzącego R410A dopuszczonego do
stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie,
Wykonawca zapewnia, na swój koszt, czynnik chłodzący na ewentualne uzupełnienia
w przypadku ubytków naturalnych powstałych w okresie normalnej pracy lodowiska oraz
okoliczności wynikłych z winy Wykonawcy,
agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze pracujące łącznie na czterech sprężarkach,
po dwie sprężarki na jeden obieg chłodniczy, Każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w
przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia,
agregat musi posiadać cztery sprężarki, które zapewniają minimum cztery stopnie regulacji
wydajności: 25%, 50%, 75%, 100%,
współczynnik efektywności energetycznej EER sprężarek w punkcie pracy min. =>3,34;
poziom ciśnienia akustycznego mierzonego z 10m nie był wyższy niż 62 dB;
max. spadek ciśnienia po stronie glikolu na parowniku <52kPa;
dostępne ciśnienie cieczy na wyjściu chillera >205 kPa;
współczynnik zanieczyszczenia parownika 0,000086 (m 2*K)/W
wymagane podłączenie hydrauliczne DN 100;
panel elektryczny musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony
w dostęp rewizyjny,
obudowa agregatu - wysokoodporna na działanie warunków atmosferycznych
przepływ powietrza przez skraplacz musi być niezależny na każdym obiegu chłodniczym,
(oddzielenie przepływu powietrza przez skraplacze) pozwala nam to na płynniejszą pracę
każdego obiegu chłodniczego;
skraplacz lamelowy w wykonaniu Cu (rury) - Al (lamele) z kratką ochronną bloku lamelowego,
skraplacze w wykonaniu pionowym a nie w układzie V (w celu lepszego wyczyszczenia z brudu
ich powierzchni);
parownik płaszczowo - rurowy;
wskaźniki ciśnienia czynnika chłodniczego;
presostat zabezpieczający każdą sprężarkę po stronie wysokiego ciśnienia;
wbudowany moduł pompowy, który powinien zawierać: odcięcie wejścia i wyjścia, filtr,
naczynie wzbiorcze min. 25dm3, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometry przez i za
parownikiem, zawór regulacji przepływu cieczy przez parownik, czujnik przepływu;
kompletną szafę zasilająco - sterującą, która powinna dodatkowo zawierać: na elewacji szafy
lampkę sygnalizacji zasilania oraz lampkę sygnalizacji alarmu ogólnego, rozłącznik główny,
czujnik zaniku i kolejności faz oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo - prądowe,
zabezpieczenie sterowania każdej sprężarki oraz grzałki oleju, termostat zabezpieczający start
sprężarek przed zbyt niską temperatura oleju, wentylatory skraplacza sterowane płynnie
poprzez falowniki;
Agregat powinien posiadać dedykowane oprogramowanie sterujące w taki sposób, aby służyło
ono do ciągłego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia
agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający
wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: temperaturę glikolu i czynnika
chłodniczego, ciśnienie czynnika chłodniczego, dane diagnostyczne, harmonogram
włączania/wyłączania, zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, sterowanie zdalne:
styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, modyfikowanie wartości zadanych temperatur
glikolu, monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania

agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymywanie
urządzenia, sterownik pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządza
pracą pomp.

Uwaga:
Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów równoważnych, co do ich jakości i
docelowego przeznaczenia, zapewniające co najmniej wymagane przez Zamawiającego standardy oraz
funkcjonalność przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie szczegółową specyfikację
techniczną oferowanych urządzeń, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będzie
wynikało, że proponowane urządzenie spełnia postawione przez Zamawiającego warunki.
III Distawa i montaż lodowiska mobilnego (orurowania)
- dostawa i montaż lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego o wymiarach 20m x 40m wraz
z agregatem chłodniczmym i niezbędnym osprzętem
- rozmieszczenie i instalacja wszystkich podzespołów
- uruchomienie lodowiska i budowa warstw lodu do dnia 04.12.2020..
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu i sprzętu związanego z
eksploatacją lodowiska, w tym zmiana parametrów pracy agregatu chłodniczego w zależności od
warunków atmosferycznych
- oddanie lodowiska do użytku Zamawiającego
- serwisowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą (czas reakcji serwisu)
- demontaż zadaszenia lodowiska po zakończeniu okresu dzierżawy i zabranie przez Wykonawcę, z
terenu zamawiającego, lodwiska wraz z rolbą

Informacje dodatkowe:
Sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone o wymiarach 20m x 40m zostanie zamontowane na
płycie betonowej nieczynnego lodowiska Zamawiającego przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu,
obudowanego bandą. Zamawiający posiada własne bandy. Montaz band po stronie Zamawiającego
Wykonawca upoważnia przeszkolonych przez siebie pracowników Zamawiającego, do wprowadzania
zmian parametrów pracy agregatu chłodniczego, w zakresie temperatury chłodzenia, w zależności od
warunków atmosferycznych.

