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     Postępowanie nr 4/2020   
 

Postępowanie w trybie konkursowym na wykonanie  
remontu systemów automatyki BMS  

w obiekcie biurowym w Katowicach przy ul. Mickiewic za 29 
 

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu  
systemów automatyki BMS instalacji strefowej regulacji Johnson Controls wody ciepłej  
i lodowej w obiekcie biurowym w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29. 
 
Szczegółowy zakres prac przedstawia poni ższa specyfikacja techniczna. 
Remont systemu BMS instalacji strefowej regulacji wody ciepłej i lodowej dla wież A  
i B firmy Johnson Controls: 
 remont systemu BMS dla instalacji strefowej regulacji wody dla wieży A i B opartego na 

sterownikach firmy Johnson Controls i obsługującej je stacji nadzorczej, 
 wymiana istniejących sterowników przy zachowaniu topologii systemu, 
 położenie okablowania komunikacyjnego pomiędzy szafą główną a szafami piętrowymi, 
 wykorzystanie istniejącego okablowania urządzeń peryferyjnych, 
 likwidacja istniejącej stacji nadzorczej oraz podłączenie zmodernizowanego systemu do 

stacji Desigo CC, 
 komunikacja pomiędzy sterownikami a stacją nadzorczą - protokół BACnet/IP – skrętka 

komputerowa kat. 6, 
 przyjęto łącznie max. 160 punktów sterownika, tj. fizycznych wejść / wyjść modułów I/IO 

typu TXM, 
 prace instalacyjne, demontażowe i montażowe, 
 wszystkie prace instalacyjne (demontaż starych sterowników i montaż nowych 

sterowników, modułów zasilających i modułów I/O (wysp) w obrębie istniejących szaf 
zasilająco-sterowniczych), 

 testy funkcjonalne automatyki i oprogramowania przy udziale służb technicznych 
budynku, 

 szkolenie użytkowników na obiekcie. 
 
 

OFERTA POWINNA ZAWIERA Ć: 
1. Cenę netto obejmującą materiały i robociznę jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Czas realizacji zlecenia. 
3. Okres gwarancji. 
4. Referencje z prac o podobnym charakterze.  

 
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczone napisem „oferta” wraz  
z „numerem postępowania” w biurze Spółki (pokój 172 lub 189) do dnia 29.05.2020 r. 
 
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.  
 
W sprawie dodatkowych informacji lub wizji w obiekcie proszę się zwrócić do Głównego 
Specjalisty ds. techniczno-eksploatacyjnych tel. 603 377 338. 
 
Oferta powinna by ć ważna, co najmniej przez 90 dni licz ąc od dnia 29.05.2020 r.   
Katowice, 15.04.2020 r. 
 
 

 


