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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy: Świadczenie usługi transmisji alarmów pożarowych oraz usługi konserwacji,

napraw i usuwania awarii systemu sygna[izacji pożarowej

1. Wymagania dotyczące świadczonej usługi:

1.1

Usługa transmisji alarmów pożarowych:

a)

instalację urządzeń Transmisji Alarmówwobiekcie powiatowych zakładów opiekuńczoLeczniczych w Grojcu (32-615) Al. Ogrodowa 1,

b)

monitorowanie systemu sygnalizacji pożarowej,

c)

zapewnienie przekazywania głównego sygnału alarmu pożarowego bezpośrednio do

Stanowiska

Kierowania

Komendanta

Powiatowego

Państwowej

Straży

Pożarnej

w Oświęcimiu.

1.2

Usługa konserwacji, napraw i usuwania awarii systemu sygnalizacji pożaru:

a)

konserwacja Systemu zgodnie z wymogami producenta Systemu oraz odpowiednimi
przepisami prawa dot. budowy i eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru,

b)

sprawdzanie jeden raz na kwartał skuteczności i poprawności działania Systemu

zakończone protokołem,
c)

podjęcie

działań

po

wystąpieniu

bieżących

awarii

Systemu

zgłoszonych

przez

Zamawiającego w ciągu nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) oraz 48 godzin (w
dni świąteczne),

d)

przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii Systemu będzie możliwe telefonicznie przez 24
godziny codziennie,

e)

naprawy Systemu spowodowane uszkodzeniem, kradzieżą oraz modernizacją lub

rozbudową

Systemu

będzie

realizowane

na

podstawie

przedstawionego

przez

Zleceniobiorcę kosztorysu i zaakceptowanego przez Zleceniodawcę.
1.3

Usługa konserwacji, naprawy i usuwania awarii oraz okresowej kontroli systemu oddymiania

klatek schodowych :

a)

konserwacja Systemu zgodnie z wymogami producenta i lnstrukcją oraz
odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi budowy i eksploatacji systemu,

b)

okresowa kontrola systemu i stanu technicznego co najmniej raz w roku lub częściej
-w zależności od zaleceń producenta, poprawność działania Systemu zakończona

protokołem,
c)

przyj.mowanie zgłoszeń dot. awarii Systemu będzie możliwe telefonicznie przez 24
godziny codziennie,

d)

naprawy Systemu spowodowane uszkodzeniem oraz modernizacją lub rozbudową

Systemu będą realizowane na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
kosztorysu i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

2. Zakres usługi:

2.1

około 130 czujek-Stacja Polon Alfa,

2.2

około 31 czujek -Stacj.a Polon 4200,

2.3

około 13 ROP-ów,

2.4 moduł sterowania windą,

3.

2.5

moduł do sterowania centralą oddymiania i przewietrzania,

2.6

2 systemy oddymiania klatek schodowych.

Czas trwania usługi: 36 miesięcy tj. od dnia 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego minimum raz w roku
w zakresie przeszkolenia z podstawowej obsługi centrali systemu sygnalizacji pożaru.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego minimum raz w roku
w zakresie przeszkolenia z podstawowej obsługi centrali oddymiania.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania dodatkowej usługi konserwacji, naprawy i
usuwania naprawy, z powodu okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu i których nie

może przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o niniejsze zamówienie.

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia
na

„Świadczenie

usługi

transmisji

alarmów pożarowych

oraz

usługi

konserwacji,

napraw

i usuwania awarii systemu sygnalizacji pożarowej" posiadał stały autoryzowany punkt (oddział)

serwisowy oddalony od siedziby Zamawiaj.ącego nie więcej niż 20 kilometrów.
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