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Załącznik nr 2 do siwz/umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I
/Przegląd, konserwacja oraz naprawa systemu SAP firmy BOSH wraz z dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpożarowymi oraz systemem oddymiania D+H w OSW DĄB Jaszowiec/ :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności związanych z przeglądami konserwacyjnymi
i utrzymaniem w sprawności niżej wymienionych systemów pożarowych, poprzez wykonanie niżej
wymienionych czynności w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Dąb w Ustroniu Jaszowcu przy ulicy
Wczasowej 47.
Czynności konserwacyjne wykonywane w miejscu zainstalowania elementów systemu obejmują:
1. w instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) częstotliwość konserwacji raz na kwartał:
− oględziny i sprawdzenie centrali i układu zasilającego;
− kontrola odczytu i analiza zdarzeń systemu;
− kontrola ładowania i pojemności akumulatora;
− przeprowadzenie testu alarmowego linii dozorowych;
− przeprowadzenie testu uszkodzeniowego linii dozorowych;
− sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujek;
− przeprowadzenie testu sygnalizacji dźwiękowej optycznej centrali i sterowania innymi obwodami;
− przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów ręcznych
i automatycznych;
− kontrola sprawności i jakości łączy monitoringu.
− przeglądy przeprowadzane w obecności pracownika Poczty Polskiej S.A. ds. ochrony
przeciwpożarowej,
− w każdej lokalizacji założona książka przeglądów konserwacyjnych, w której wpisywane będą
wszystkie czynności wykonywane w czasie przeglądów,
− czynności naprawcze wymagające natychmiastowej decyzji w zakresie kosztów, zgłaszane będą do
Kierownika Działu BHP OP w Katowicach.
Ilość
Nazwa Obiektu
Ilość i typ
l.p.
Producent
Ilość czujek
przycisków
Pocztowego
centralki
ROP
OSW Dąb Ustroń
135 optycznych
1
BOSCH
1- FPA 5000
15
Jaszowiec
11 termicznych
Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy
1) Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym.
2) Wykonawca nie może powierzyć ww. zadań innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.
3) Wykonawca uwzględnia w cenie usługi;
a) koszty dojazdów,
b) robociznę,
c) koszty użyczenia urządzeń do monitorowania stanu systemu sygnalizacji pożarowej oraz do
przesyłu sygnałów,
d) koszty przewodowego i bezprzewodowego przesyłu sygnałów,
e) przyjazdu ekipy serwisowej oraz usunięcia awarii.
4) Czynności związane z montażem urządzeń oraz ich przeglądami technicznymi w obiektach Poczty
Polskiej S.A. wykonywane będą w czasie godzin pracy w ww. obiekcie.
5) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników
oraz podwykonawców podczas realizacji usługi.
6) Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt swoich pracowników w zakresie
przepisów BHP i Ppoż.
7) Wykonawca winien zapewnić na czas trwania umowy służbę serwisową świadczącą usługi na każde
wezwanie Zamawiającego, 365 dni w roku w systemie całodobowym. Wykonawca oświadcza, że
przyjazd ekipy serwisowej nastąpi w czasie do 2 godzin roboczych zgodnie z godzinami pracy w
obiekcie Poczty Polskiej S.A., do każdorazowego zgłoszenia awarii, w celu jej usunie awarię.
8) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktycznie
zrealizowanych usług.
9) Wykonawca wystawiał będzie faktury VAT w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 7
dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
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Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
2. w instalacji systemu oddymiania, częstotliwość konserwacji raz w roku :
Cylinder podnoszący:
− sprawdzenie zamocowania wspornika cylindra na AK
− oczyszczenie drążka kolby,
− sprawdzenie szczelności cylindra
− sprawdzenie zamocowania śrub oczkowych
Stacja alarmowa:
− uruchomienie próbne
− oczyszczenie i sprawdzenie wyzwalacza ciśnienia,
− sprawdzenie lampek kontrolnych,
− zaplombowanie na nowo,
− naklejenie plakietek inspekcyjnych na wszystkich punktach NAS /Stacjach alarmowych/,
Elementy obsługi:
− sprawdzenie wentyli sterowania ręcznego,
− sprawdzenie wentyli impulsów powietrznych,
− sprawdzenie wentyli impulsów magnetycznych
− sprawdzenie wentyla odrzutowy podwójny,
− sprawdzenie wentyla przeciążenia elektrycznego,
− sprawdzenie czujnika impulsów powietrznych,
Pojedyncza/podwójna rura:
− sprawdzenie szczelności,
− wizualna kontrola pod kątem korozji,
RWG - Agregaty instalacji:
− próba funkcjonowania,
− oczyścić i naoliwić szyny prowadzące,
RWG – Urządzenie uruchamiające:
− uruchomienie próbne,
− sprawdzenie spoiwa powłoki,
− oczyścić i naoliwić elementy ruchome,
RWG – Urządzenie wyzwalające termiczno – elektryczny:
− uruchomienie próbne,
− sprawdzenie spoiwa powłoki,
− oczyścić i naoliwić elementy ruchome,
− oczyścić i naoliwić cylinder zdalnego sterowania,
− kontrola działania zaworów dwutlenku węgla,
− oczyszczenie filtra wentyla ryglującego,
Klatki schodowe:
− sprawdzenie silnika centralnej siłowni,
− sprawdzenie wyłącznika wentylacji,
− próba funkcjonowania Wietrzenie / Wyciąg dymu,
− sprawdzenie wskazówek meldujących zakłócenia,
− sprawdzenie akumulatora,
RW – Centrala urządzenie funkcjonujące zdalnie:
− wyłącznik / odbiornik,
− część sterownicza / nadajnik,
− próba funkcjonowania,
− sprawdzenie serwisu,
− kontrola akumulatora
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−
−

Lp.

1

w każdej lokalizacji założona książka przeglądów konserwacyjnych, w której wpisywane będą
wszystkie czynności wykonywane w czasie przeglądów,
czynności naprawcze wymagające natychmiastowej decyzji w zakresie kosztów, zgłaszane będą do
Kierownika Działu BHP OP w Katowicach.
Nazwa
obiektu
pocztowego
OSW Dąb
Ustroń
Jaszowiec

Producent

Ilość klap /
okien

Ilość
siłowników

Ilość i typ
centralki

Ilość
czujek

Ilość
przycisków

D+H

1 klapa

1

D+H

SAP

SAP

Wymagania dla przedmiotu zamówienia :
1. Zezwolenie PAA na utylizacje izotopów z miejscem magazynowania.
2. Certyfikaty producenta urządzeń na usługi w zakresie;
− sygnalizacji pożaru firmy BOSCH,
− systemu oddymiania firmy D+H.
3. Serwis całodobowy-czas reakcji do 2 godz.
4. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego.
5. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości
ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania umowy – na
kwotę 1 000 000,- zł.
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV
Przedmiotem zamówienia, we wspólnym Słowniku Zamówień oznaczony jest kodem CPV:
50413000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie II
/Przegląd, konserwacja oraz naprawa systemu SAP firmy SCHRACK z systemem wizualizacji
Secologo oraz systemem suchego gaszenia na gaz FM-200 wraz z badaniem UDT zbiorników w WER
Zabrze/:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności związanych z przeglądami konserwacyjnymi
i utrzymaniem w sprawności niżej wymienionych systemów pożarowych, poprzez wykonanie niżej
wymienionych czynności w obiektach Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Zabrzu
przy ulicy Mielżyńskiego 5.
Czynności konserwacyjne wykonywane w miejscu zainstalowania elementów systemu obejmują:
1. w instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) częstotliwość konserwacji raz na kwartał:
− oględziny i sprawdzenie centrali i układu zasilającego;
− kontrola odczytu i analiza zdarzeń systemu;
− kontrola ładowania i pojemności akumulatora;
− przeprowadzenie testu alarmowego linii dozorowych;
− przeprowadzenie testu uszkodzeniowego linii dozorowych;
− sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujek;
− przeprowadzenie testu sygnalizacji dźwiękowej optycznej centrali i sterowania innymi obwodami;
− przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów ręcznych
i automatycznych;
− kontrola sprawności i jakości łączy monitoringu.
− przeglądy przeprowadzane w obecności pracownika Poczty Polskiej S.A. ds. ochrony
przeciwpożarowej,
− w każdej lokalizacji założona książka przeglądów konserwacyjnych, w której wpisywane będą
wszystkie czynności wykonywane w czasie przeglądów,
− czynności naprawcze wymagające natychmiastowej decyzji w zakresie kosztów, zgłaszane będą do
Kierownika Działu BHP OP w Katowicach.
Ilość
Nazwa Obiektu
Ilość i typ
l.p.
Producent
Ilość czujek
przycisków
Pocztowego
centralki
ROP
1
Budynek BTG
SCHRACK
1 – B3-SCU 5CP
610 dymu, 8 temp
31
SCHRACK +
2
Budynek BW
1 – B3-SCU 5CP
46 dymu, 1 temp
3
SECOLOG
3
Budynek BT
SCHRACK
1 – B3-SCU 5CP
135 dymu, 2 temp
19
4
Budynek BB
SCHRACK
1 – B3-SCU 5CP
6 dymu
2. w instalacji systemu suchego gaszenia (SUG), częstotliwość konserwacji 2 razy w roku :
− oględziny i sprawdzenie kompletności urządzenia i układu zasilającego;
− oględziny stanu zewnętrznego butli, rurociągu, dysz wypływowych;
− sprawdzenie zamocowań butli, rurociągów i ewentualne ich poprawienie;
− oględziny siłownika elektrycznego;
− sprawdzenie sprawności obwodu sterowania systemu gaszenia,
− test elektryczny obwodów aktywacji gaszenia;
− oględziny i sprawdzenie centrali i układu zasilającego;
− kontrola odczytu i analiza zdarzeń systemu;
− kontrola ładowania i pojemności akumulatora;
− przeprowadzenie testów linii dozorowej;
− sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujki;
− przeprowadzenie testu sygnalizacji dźwiękowej i optycznej centrali gaszenia i sterowania obwodami
gaszenia;
− przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów.
− Przeprowadzenie badania szczelności instalacji.
− przeglądy przeprowadzane w obecności pracownika PP S.A. ds. ochrony przeciwpożarowej,
− w każdej lokalizacji założona książka przeglądów konserwacyjnych, w której wpisywane będą
wszystkie czynności wykonywane w czasie przeglądów,
− czynności naprawcze wymagające natychmiastowej decyzji w zakresie kosztów, zgłaszane będą do
Kierownika Działu BHPOP w Katowicach.
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Program konserwacji:
1. Sprawdzenie algorytmów działania systemu, czy system działa prawidłowo.
2. Odczytanie zawartości pamięci zdarzeń centrali, w celu zorientowania się o poprawności postępowania
dyżurnych, obsługujących centralę i o ewentualnych sygnałach, zgłaszanych przez centralę.
3. Wykonanie testu wszystkich lampek sygnalizacyjnych i sygnalizatora akustycznego centrali.
4. Sprawdzenie kolejno wszystkich czujek /np./ przy użyciu imitatorów czynnika pożarowego/ oraz
przycisków zainstalowanych na liniach, wykorzystując odpowiednie funkcje testowania w centrali.
5. Ocena wizualna stanu technicznego czujek /stopień zabrudzenia, skorodowania, trwałego
zanieczyszczenia/ oraz przycisków, zwłaszcza przy dłuższej eksploatacji przeprowadzona przy okazji ich
testowania. W razie potrzeby przeprowadzenie czyszczenia.
6. Ocena stanu przycisków, w razie potrzeby oczyszczenie lub skierowanie przycisków STRAT/STOP do
regeneracji albo wymiany.
7. Sprawdzenie działania zewnętrznej sygnalizacji oraz dołączonych stałych urządzeń gaszących,
zabezpieczających i przeciwpożarowych, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami producenta.
8. Sprawdzenie stanu akumulatorów, w razie potrzeby zgłoszenie konieczności wymiany na nowe.
9. Podsumowanie i sporządzanie sprawozdania z czynności konserwacyjnych.
10. Zapisanie wyników przeprowadzonych badań systemu w „Książkach serwisowych Stałych Urządzeń
Gaśniczych Pliszka na FM-200”, znajdujących się u Inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej.
11. Sporządzenie krótkiego protokołu z wykonanych testowań.
Badanie UDT, legalizacja dozorowa, zbiorników systemu SUG wykonywana raz w trakcie trwania
umowy.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia :
1. Certyfikaty producenta urządzeń na usługi w zakresie;
− stałych urządzeń gaśniczych na gaz FM-200 z centralką TYCO
2. Serwis całodobowy - czas reakcji do 2 godz.
3. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości
ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania umowy – na
kwotę 500 000,- zł.
4. Wykonawca przedstawi/ załączy kopie certyfikatu/tów uprawnień potwierdzające/ych spełnienie przez
pracowników Wykonawcy wymagań ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).
5. Wykonawca oświadcza, że usługę świadczyć będzie z należytą starannością, zgodnie ustawą z dnia
24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Pozostałe uwarunkowania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uwzględnić niżej wymienione sugestie:
1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
2. Przeglądy techniczne, badania, naprawy i wymiany sprzętu ppoż. należy wykonać w
obiektach/pomieszczeniach i na terenach Zamawiającego, na zabezpieczeniu, których znajduje się
sprzęt. Dana jednostka sprzętu może być zabrana do warsztatu Wykonawcy, celem poddania jej
naprawie.
3. Wykonawca dokona na własny koszt złomowania i utylizacji sprzętu nienadającego się do dalszej
eksploatacji.
4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników
podczas realizacji usługi.
5. Przystąpienie do realizacji zadania następuje każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania
konserwacji, przeglądów z Zamawiającym (zgodnie z harmonogramem).
6. Uzgodnienia terminów przeglądów i konserwacji będą odbywały się telefonicznie z jednotygodniowym
wyprzedzeniem.
7. Wykonawca winien zapewnić na czas trwania umowy stałą gotowość do świadczenia prac na rzecz
Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy sprzętu ppoż.
Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy od daty odbioru naprawy.
8. Usuwanie wad w ramach gwarancji na naprawy, nie obejmuje niesprawności powstałych z ewidentnej
winy użytkownika oraz osób trzecich – uszkodzenia mechaniczne, a także działania siły wyższej,
rozumianej, jako: zalanie, pożar, wyładowania atmosferyczne.
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9. Podczas wykonywania usług w przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca
przekaże przedstawicielowi Zamawiającego wykaz zawierający ilość i rodzaj proponowanych do wymiany
części oraz ich koszt.
10. Wykaz części zamiennych do wymiany musi być przesłany drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.
Zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego wykaz części zamiennych będzie podstawą do ich
wymiany.
11. W przypadku wymiany części zamiennych – każdorazowo wymagane jest protokolarne potwierdzenie
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dokonania wymiany i okazania przez Wykonawcę
części zużytych przed ich złomowaniem.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu, nie
więcej niż, o 30 % co nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie może być podstawą roszczeń
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
13. W przypadku każdego rodzaju sprzętu, oprócz standardowych czynności związanych z przeglądem,
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia sprzętu z kurzu i brudu.
14. Po każdym przeglądzie technicznym systemu przeciwpożarowego, powinien zostać dokonany wpis do
książki kontrolnej, właściwej dla danego systemu. Wpis powinien zawierać opis czynności oraz
stwierdzenie, czy system nadaje się do eksploatacji oraz wszelkie uwagi. Pod wpisem powinien być
wyraźny odcisk pieczęci konserwatora sprzętu i jego podpis.
15. Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia na 36 miesięcy od daty
zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania łącznej wartości brutto umowy przed tym terminem.
16. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu danych pracownika tj; imię i nazwisko oraz
nr certyfikatu uprawniający pracownika do wykonywania czynności w urządzeniach gaśniczych
zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia :
1.
2.
−
−
3.
4.

Zezwolenie PAA na utylizację izotopów z miejscem magazynowania.
Certyfikaty producenta urządzeń na usługi w zakresie;
sygnalizacji pożaru firmy Schrack,
stałych urządzeń gaśniczych na gaz FM-200,
Serwis całodobowy-czas reakcji do 4 godz.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości
ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania umowy – na
kwotę 500 000,- zł.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV
Przedmiotem zamówienia, we wspólnym Słowniku Zamówień oznaczony jest kodem CPV:
50413200-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej

Lp.

Nazwa obiektu
pocztowego

Producent

Ilość i typ
centralki

Ilość czujek

Ilość
przycisków

1

Budynek BTG

TYCO

3 szt. FM-200

12

6

2

Budynek BW

TYCO

1 szt. FM-200

4

2

3

Budynek BT

TYCO

2 szt. FM-200

8

4

4

Budynek BB

TYCO

1 szt. FM-200

4

2

Ilość
pojemność
butli
1x 21,5 kg
1x 31,5 kg
1x 45,5 kg
1x 33 kg
1x 40 kg
1x 86 kg
1x 36 kg
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie III
/Przegląd, konserwacja oraz naprawa systemu oddymiania firmy ESSMANN w WER Zabrze/:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności związanych z przeglądami konserwacyjnymi
i utrzymaniem w sprawności niżej wymienionych systemów pożarowych, poprzez wykonanie niżej
wymienionych czynności w obiektach Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Zabrzu
przy ulicy Mielżyńskiego 5.
Czynności konserwacyjne wykonywane w miejscu zainstalowania elementów systemu obejmują:
1. w instalacji sygnalizacji systemu oddymiania częstotliwość konserwacji raz w roku:
Cylinder podnoszący:
− sprawdzenie zamocowania wspornika cylindra na AK
− oczyszczenie drążka kolby,
− sprawdzenie szczelności cylindra
− sprawdzenie zamocowania śrub oczkowych
Stacja alarmowa:
− uruchomienie próbne
− oczyszczenie i sprawdzenie wyzwalacza ciśnienia,
− sprawdzenie lampek kontrolnych,
− zaplombowanie na nowo,
− naklejenie plakietek inspekcyjnych na wszystkich punktach NAS /Stacjach alarmowych/,
Elementy obsługi:
− sprawdzenie wentyli sterowania ręcznego,
− sprawdzenie wentyli impulsów powietrznych,
− sprawdzenie wentyli impulsów magnetycznych
− sprawdzenie wentyla odrzutowy podwójny,
− sprawdzenie wentyla przeciążenia elektrycznego,
− sprawdzenie czujnika impulsów powietrznych,
Pojedyncza/podwójna rura:
− sprawdzenie szczelności,
− wizualna kontrola pod kątem korozji,
RWG - Agregaty instalacji:
− próba funkcjonowania,
− oczyścić i naoliwić szyny prowadzące,
RWG – Urządzenie uruchamiające:
− uruchomienie próbne,
− sprawdzenie spoiwa powłoki,
− oczyścić i naoliwić elementy ruchome,
RWG – Urządzenie wyzwalające termiczno – elektryczny:
− uruchomienie próbne,
− sprawdzenie spoiwa powłoki,
− oczyścić i naoliwić elementy ruchome,
− oczyścić i naoliwić cylinder zdalnego sterowania,
− kontrola działania zaworów dwutlenku węgla,
− oczyszczenie filtra wentyla ryglującego,
Klatki schodowe:
− sprawdzenie silnika centralnej siłowni,
− sprawdzenie wyłącznika wentylacji,
− próba funkcjonowania Wietrzenie / Wyciąg dymu,
− sprawdzenie wskazówek meldujących zakłócenia,
− sprawdzenie akumulatora,
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RW – Centrala urządzenie funkcjonujące zdalnie:
− wyłącznik / odbiornik,
− część sterownicza / nadajnik,
− próba funkcjonowania,
− sprawdzenie serwisu,
− kontrola akumulatora
− w każdej lokalizacji założona książka przeglądów konserwacyjnych, w której wpisywane będą
wszystkie czynności wykonywane w czasie przeglądów,
− czynności naprawcze wymagające natychmiastowej decyzji w zakresie kosztów, zgłaszane będą do
Kierownika Działu BHPOP w Katowicach.
Nazwa
obiektu
pocztowego

Lp.

Producent

1

Budynek BTG

ESSMANN

2

Budynek BB

ESSMANN

3

Budynek BW

ESSMANN

Ilość klap /
okien
190 klap na
hali
1 kpl. na
klatce
1 kpl. okna
uchylne
1 kpl. na
klatce

Ilość
siłowników

Ilość i typ
centralki

Ilość
czujek

Ilość
przycisków

195

2x
ESSMANN
EMZ

SAP

SAP

1

2

1

2

1
1

ETZ-24V/2M1G
EMZ24V/4M-1G

Wymagania dla przedmiotu zamówienia :
1.
2.
−
3.
4.

Zezwolenie PAA na utylizację izotopów z miejscem magazynowania.
Certyfikaty producenta urządzeń na usługi w zakresie;
systemu oddymiania firmy ESSMANN.
Serwis całodobowy-czas reakcji do 4 godz.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości
ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania umowy – na
kwotę 500 000,- zł.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV
Przedmiotem zamówienia, we wspólnym Słowniku Zamówień oznaczony jest kodem CPV:
50413000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie IV
/Przegląd, konserwacja oraz naprawa systemów Sap oraz oddymiania w placówkach pocztowych
zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego i opolskiego/:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi serwisu technicznego urządzeń przeciwpożarowych przeglądy techniczne czynności konserwacyjne oraz naprawy - systemów Sygnalizacji Alarmowej Pożaru
oraz systemów oddymiania na terenie województwa śląskiego i opolskiego - CPV 50413200-5
Czynności konserwacyjne wykonywane w miejscu zainstalowania elementów systemu obejmują:
1. w instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) częstotliwość konserwacji dwa razy do roku:
− oględziny i sprawdzenie centrali i układu zasilającego;
− kontrola odczytu i analiza zdarzeń systemu;
− kontrola ładowania i pojemności akumulatora;
− przeprowadzenie testu alarmowego linii dozorowych;
− przeprowadzenie testu uszkodzeniowego linii dozorowych;
− sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujek;
− przeprowadzenie testu sygnalizacji dźwiękowej optycznej centrali i sterowania innymi obwodami;
− przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów ręcznych
i automatycznych;
− kontrola sprawności i jakości łączy monitoringu.
− przeglądy przeprowadzane w obecności pracownika Poczty Polskiej S.A. ds. ochrony
przeciwpożarowej,
− w każdej lokalizacji założona książka przeglądów konserwacyjnych, w której wpisywane będą
wszystkie czynności wykonywane w czasie przeglądów,
− czynności naprawcze wymagające natychmiastowej decyzji w zakresie kosztów, zgłaszane będą do
Kierownika Działu BHP, OP w Katowicach.
Lokalizacja i ilość elementów Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru objętych konserwacją na
terenie województw
l.p.

Nazwa Obiektu Pocztowego

Producent

Typ centralki

Ilość czujek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Katowice, ul. Rolna 7
Katowice, pl. Odd.Młodz. Powstańczej 7
UP Świętochłowice 1, ul. Pocztowa 12
Bytom, ul. Karola Miarki 4
UP Katowice 1, ul. Pocztowa 9
UP Siemianowice Śl. ul. Świerczewskiego
UP Opole 1, ul. Krakowska 46
UP Strzelce Op. ul. M. Prawego 18
UP Kędzierzyn Koźle 1, ul. Łukaszewicza
UP Kędzierzyn Koźle 4. ul. Judyma 2
UP Nysa, ul. Krzywoustego 21
UP Prudnik, ul. Kościuszki 14
UP Namysłów, ul. Pocztowa 13
UP Brzeg, pl. Dworcowy
Częstochowa, ul. Orzechowskiego 7
UP Częstochowa 17, ul. Śląska 19
Sosnowiec, ul. 3 Maja 24
UP Dąbrowa Górnicza 1, ul. Kościuszki
UP Pilica, ul. Żarnowiecka
UP Zawiercie 1, ul. Piłsudskiego 13
Bielsko Biała, ul. 1 Maja 2
UP Żywiec, ul. Kościuszki 31
UP Wola, ul. Krótka 3

SAGITTA
CSP
ADEMCO
POLON ALFA
CSP
CSP
SAGITTA
CSP
CSP
CSP
CSP
CSP
CSP
TELSAP
TELSAP
CSP
CSP
ADEMCO
IGNIS
CSP
CSP
CSP
TELSAP

250/4
35
FCC 5000
4200
10T3
35-2
250
25-2
35A
35A
35A
35A
35A
ZSI-5
2000
35
35A
FCC 5000
2040
35
10T3
20T-3
ZSI-5

50
152
43
62
75
50
43
40
43
35
36
10
41
42
170
19
120
60
10
7
92
36
5
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Wymagania dla przedmiotu zamówienia :
1. Zezwolenie PAA na utylizację izotopów z miejscem magazynowania.
2. Certyfikaty producenta urządzeń na usługi w zakresie;
− sygnalizacji pożaru firm, Sagitta, Polon Alfa 4200, Ignis, Telsap
3. Serwis całodobowy-czas reakcji do 2 godz.
4. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości
ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania umowy – na
kwotę 1 000 000,- zł.
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV
Przedmiotem zamówienia, we wspólnym Słowniku Zamówień oznaczony jest kodem CPV:
50413000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej

2. w instalacji systemu oddymiania, częstotliwość konserwacji raz w roku :
Cylinder podnoszący:
− sprawdzenie zamocowania wspornika cylindra na AK
− oczyszczenie drążka kolby,
− sprawdzenie szczelności cylindra
− sprawdzenie zamocowania śrub oczkowych
Stacja alarmowa:
− uruchomienie próbne
− oczyszczenie i sprawdzenie wyzwalacza ciśnienia,
− sprawdzenie lampek kontrolnych,
− zaplombowanie na nowo,
− naklejenie plakietek inspekcyjnych na wszystkich punktach NAS /Stacjach alarmowych/,
Elementy obsługi:
− sprawdzenie wentyli sterowania ręcznego,
− sprawdzenie wentyli impulsów powietrznych,
− sprawdzenie wentyli impulsów magnetycznych
− sprawdzenie wentyla odrzutowy podwójny,
− sprawdzenie wentyla przeciążenia elektrycznego,
− sprawdzenie czujnika impulsów powietrznych,
Pojedyncza/podwójna rura:
− sprawdzenie szczelności,
− wizualna kontrola pod kątem korozji,
RWG - Agregaty instalacji:
− próba funkcjonowania,
− oczyścić i naoliwić szyny prowadzące,
RWG – Urządzenie uruchamiające:
− uruchomienie próbne,
− sprawdzenie spoiwa powłoki,
− oczyścić i naoliwić elementy ruchome,
RWG – Urządzenie wyzwalające termiczno – elektryczny:
− uruchomienie próbne,
− sprawdzenie spoiwa powłoki,
− oczyścić i naoliwić elementy ruchome,
− oczyścić i naoliwić cylinder zdalnego sterowania,
− kontrola działania zaworów dwutlenku węgla,
− oczyszczenie filtra wentyla ryglującego,
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Klatki schodowe:
− sprawdzenie silnika centralnej siłowni,
− sprawdzenie wyłącznika wentylacji,
− próba funkcjonowania Wietrzenie / Wyciąg dymu,
− sprawdzenie wskazówek meldujących zakłócenia,
− sprawdzenie akumulatora,
RW – Centrala urządzenie funkcjonujące zdalnie:
− wyłącznik / odbiornik,
− część sterownicza / nadajnik,
− próba funkcjonowania,
− sprawdzenie serwisu,
− kontrola akumulatora
− w każdej lokalizacji założona książka przeglądów konserwacyjnych, w której wpisywane będą
wszystkie czynności wykonywane w czasie przeglądów,
− czynności naprawcze wymagające natychmiastowej decyzji w zakresie kosztów, zgłaszane będą do
Kierownika Działu BHP OP w Katowicach.
Lokalizacja i ilość elementów Systemu Oddymiania objętych konserwacją w województwie śląskim i
opolskim.

Lp.

Nazwa obiektu pocztowego

Producent

Ilość klap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15

Katowice, ul. Rolna 7
Bytom, ul. Karola Miarki 2
Bytom, ul. Karola Miarki 6
UP Katowice 1, ul. Pocztowa 9
Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powst. 7
Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powst. 7
UP Opole 1, ul. Krakowska 46
UP Olesno, ul. Lompy 23
UP Głubczyce, ul. Pocztowa 4
Częstochowa, ul. Orzechowskiego 7
UP Gliwice, ul. Boh.Getta Warszaw.
UP Będzin, ul. Krasińskiego 1
UP Jaworzno, ul. Pocztowa 1
Rybnik, ul. Pocztowa 2
Bielsko Biała, ul. 1 Maja 2
Bielsko Biała, ul. Legionów 47

MERCOR
2 x MERCOR
MERCOR
3 x D+H
3 x AWAK
3 x Polon USC-6000
2 x AFG
D+H
D+H
MERCOR
AFG
RZN
2 x MERCOR
MERCOR
2 x RZN
2 x RZN

1

1
3
3
2

Ilość okien

6
1
9

2
2
1
1
2
2
2
6
2

Wymagania dla przedmiotu zamówienia :
1. Zezwolenie PAA na utylizację izotopów z miejscem magazynowania.
2. Certyfikaty producenta urządzeń na usługi w zakresie;
− Oddymiania: D+H, Mercom, Polon.
3. Serwis całodobowy-czas reakcji do 2 godz.
4. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości
ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania umowy – na
kwot 1 000 000,- zł.
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV
Przedmiotem zamówienia, we wspólnym Słowniku Zamówień oznaczony jest kodem CPV:
50413000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej

