Załącznik 4b do SIWZ / Załącznik Nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY DLA CZĘŚCI II
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego urządzeń
przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze, systemy sygnalizacji pożaru, urządzenia oddymiające –
przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne - zainstalowanych - w obiektach Poczty Polskiej S.A.
na terenie miasta Kielce.
2. Ww. usługi będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 – tekst jednolity),
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
obowiązującymi normami: PN-EN-3, PN-EN-671-1, PN-EN-671-2, PN- EN- 671-3, zgodnie z ustawą
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08
stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony
Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów
podzespołów wchodzących w skład urządzeń podlegających przeglądowi oraz z uwzględnieniem
warunków określonych przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania:
- stałe urządzenia gaśnicze – w miesiącach: maj i listopad 2019 r., maj i listopad 2020 r. oraz maj i
listopad 2021 r.
- system sygnalizacji pożaru – w miesiącu: maj 2019 r., maj 2020 r., maj 2021 r.
- urządzenia oddymiające – w miesiącach: maj 2019 r., maj 2020 r. oraz maj 2021 r.
4. Adresy miejsc wykonania usług zostały zawarte w Załączniku Nr 4 do umowy.
5. Wykaz czynności do wykonania w ramach umowy w latach 2019 - 2021.
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Zakres usług
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6. Przeprowadzanie konserwacji:
a) instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru – częstotliwość: jeden raz w 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;
b) stałych urządzeń gaśniczych – częstotliwość konserwacji: dwa razy w roku:
·
oględziny i sprawdzenie kompletności urządzenia i układu zasilającego,
·
oględziny stanu zewnętrznego butli, rurociągu, dysz wypływowych,
·
sprawdzenie zamocowań butli, dysz, rurociągów i ewentualne ich poprawienie,
·
oględziny siłownika elektrycznego,
·
sprawdzenie sprawności obwodów 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;

c) urządzeń oddymiających – klapy dymowe – częstotliwość konserwacji: jeden raz w roku
·
oględziny i sprawdzenie kompletności urządzenia i układu zasilającego,
·
oględziny siłownika,
·
oględziny i konserwacja elementów klapy narażonej na zmienne warunki atmosferyczne,
·
sprawdzenie działania siłownika,
·
sprawdzenie centrali i układu zasilającego,
·
kontrola ładowania i pojemności akumulatora,
·
przeprowadzenie testów zadziałania czujki linii dozorowej,
·
przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów ręcznych,
·
kontrola drożności kanałów wentylacyjnych,
·
kontrola mocowań i stanu połączeń kanałów wentylacyjnych, żaluzji,
·
kontrola stanu przewodów i połączeń instalacji sterujących i zasilających wentylatora,
7. Naprawy obejmują:
a) w instalacjach sygnalizacji pożaru, stałych urządzeniach gaśniczych, klapach dymowych:
·
wymianę: zabrudzonych czujek, uszkodzonych modułów, zużytych technicznie akumulatorów,
naprawę linii dozorowych, wyłączników, włączników, siłowników, wentylatorów, sygnalizatorów
akustycznych i optycznych, napełnienie zbiorników gazem, badania ciśnieniowe zbiorników
(UDT);
8. Serwis.
Serwis są to doraźne konserwacje, naprawy uszkodzeń systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń
gaśniczych, klap dymowych - wykonywane na wezwanie Zamawiającego.
Czas realizacji serwisu: powinien wynosić do 24 godzin od telefonicznego wezwania Zamawiającego.
9. Warunki do spełnienia przez wykonawcę
Wykonawca, potwierdza, iż wykonawca oraz co najmniej jedna osoba uczestnicząca w wykonywaniu
zamówienia, posiada wymagane kwalifikacje wymagane do wykonania usług wynikających z umowy. Do
wykazu, o którym mowa w § 10 ust. 6 umowy Wykonawca dołączy:
1. kopię świadectwa ukończenia szkolenia Rozproszonego Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego
Polon 6000,
2. kopię świadectwa ukończenia szkolenia Uniwersalnej Centrali Sterującej UCS 6000,
3. kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimalną kwotę 20.000,00
PLN.
10. Pozostałe uwarunkowania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
2. Wykonawca nie może powierzyć zadań wyszczególnionych w tym Załączniku innemu
podwykonawcy.
3. Wykonawca uwzględni w cenie usługi;
a. koszt dojazdu na terenie województwa świętokrzyskiego (w szczególności należy wziąć pod
uwagę trudności związane z ograniczonym czasem funkcjonowania niektórych placówek
pocztowych (np. praca w wymiarze 4 godziny w ciągu doby) i ograniczoną mobilnością i czasową
dyspozycją samochodów służbowych.
b. załadunek i rozładunek sprzętu,
c. koszt wymiany sprzętu, robociznę,
d. wszystkie czynności konserwacyjne
4. Czynności związane z wymianą sprzętu ppoż. w obiektach wykonane będą w czasie czynnych
godzin pracy urzędów.

5. Zamawiający (reprezentowany przez inspektora ppoż.) podejmuje ostateczną decyzję o wymianie
sprzętu, urządzenia, znaku podczas dokonywanego przeglądu.
6. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji sprzętu nienadającego się do dalszej eksploatacji.
7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników.
8. W przypadku każdego rodzaju sprzętu, oprócz standardowych czynności związanych z przeglądem,
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia sprzętu z kurzu i brudu i wszelkich nieczystości
znajdujących się w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz,
9. Wykonawca winien przedłożyć w terminie do siedmiu dni po upływie określonego w niniejszym
Załączniku terminu zakończenia realizacji zadania następujące dokumenty;
1) Karty wykonania usług serwisowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do umowy - zawierające
potwierdzenie wykonania czynności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
oraz warunkami określonymi w umowie i przedmiocie zamówienia.
2)

Materiały dodatkowe tj. opis czynności i podjętych działań wraz z ewentualną dodatkową
dokumentacją (protokoły zakwalifikowania do kasacji itp.) w zakresie wadliwego sprzętu
i urządzeń przeciwpożarowych.

