
 
OGŁOSZENIE O  WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

  
ZAMAWIAJĄCY -  Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek  1,  09-400 Płock
zaprasza  do  składania  ofert  na:  Stałą konserwację i  utrzymanie  w  stanie  sprawności
eksploatacyjnej  systemów alarmowych:  sygnalizacji  pożaru  /SSP/,  sygnalizacji  włamania  i
napadu  /SSW/,  telewizji  przemysłowej  /CCTV/,  kontroli  dostępu  oraz  instalacji
wideodomofonowej   znajdujących  się  w  budynkach  Urzędu  Miasta  Płocka,  położonych  w
Płocku.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Stała  konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych:

sygnalizacji  pożaru  /SSP/,  sygnalizacji  włamania  i  napadu  /SSW/,  telewizji  przemysłowej

/CCTV/,  kontroli  dostępu oraz instalacji  wideodomofonowej  znajdujących się  w budynkach

Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku w niżej wymienionych lokalizacjach:

a) pl. Stary Rynek 1 ( kompleks budynków A, B, C, E),

b) pl. Stary Rynek 2,

c) pl. Stary Rynek 8,

d) ul. Piekarska 16,

e) ul. Kolegialna 9,

f) ul. Misjonarska 22,

g) ul. Tumska 9.

polegająca m.in. na:
1.  bieżącym  serwisie,  wykonaniu  miesięcznych  przeglądów  instalacji  oraz  zabiegów

konserwacyjnych  zgodnie  z    PN-93/E-08390  i   aktualnymi  Instrukcjami  Bezpieczeństwa

Pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Płocka, polegających m. in. na:

a) sprawdzaniu instalacji, rozmieszczaniu i zamocowaniu całego wyposażenia i urządzeń,

b) sprawdzaniu i regulacji poprawności działania wszystkich elementów systemu (czujek,

kamer, czytników, wideodomofonu) łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

c) kontroli połączeń i styków,

d) sprawdzaniu  i  konserwacji  zasilaczy  głównych  i  rezerwowych  (pomiar  napięcia,

czyszczenie zacisków),

e) sprawdzaniu poprawności działania central alarmowych i ppoż.,

f) zagwarantowanie wystarczającego zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,

g) przeprowadzenie testów wskaźników optycznych w centralach (wg PN-EN 54-2:2002), 

h) sprawdzaniu  poprawności  działania  każdego  urządzenia  transmisji  alarmu  przy

współpracy z alarmowym centrum odbiorczym,

i) sprawdzaniu poprawności działania sygnalizatorów,

j) utrzymaniu w czystości urządzeń systemów, łącznie z elementami optycznymi czujników,

k) sprawdzaniu i konserwacji obwodów zewnętrznych,



l) sprawdzaniu czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,

m)sprawdzaniu poprawności działania systemu kontroli dostępu przy braku zasilania,

n) sprawdzaniu linii dozorowych (równoważenie linii),

o) sprawdzaniu poprawności działania, konserwacji oraz utrzymaniu w czystości systemu

telewizji  przemysłowej  (regulacja  obiektywów  obudów  zewnętrznych,  wymiana

uszkodzonych  kamer,  sprawdzenie  i  ewentualna  wymiana  złączy,  konfiguracja

rejestratorów),

p) usuwaniu niesprawności i wymianie uszkodzonych elementów,

q) testowaniu systemów łącznie z próbnymi alarmami,

r) zsynchronizowaniu dat i czasów wszystkich systemów.

2.  wykonywaniu raz  na  kwartał  badań  dozymetrycznych   izotopowych  czujek  dymu  w

terminach obowiązujących w tym zakresie (nie później niż co 3 miesiące),  zapewniających

ciągłości przeprowadzanych badań.

3.  wprowadzeniu książki  eksploatacji  central  ppoż,  w  których  opisywane  będą  każde

zauważone  nieprawidłowości  oraz  czynności  dokonane  w  celu  ich  usunięcia.  Książki

eksploatacji  muszą być do dyspozycji Zamawiającego w jego siedzibie i być dostępne przy

każdej centrali ppoż.

4. wykonywaniu zmian dwa razy w roku wszystkich kodów alarmowych zgodnie z instrukcją

ZSZ Urzędu  Miasta  Płocka,  ewentualnych  zmian  poszczególnych  kodów wynikających  z

potrzeb  organizacyjnych  oraz  przeszkoleniu  pracowników  w  zakresie  użytkowania  tych

systemów.

5. wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania systemów,

usunięciu powstałych awarii (części, urządzenia i materiały do napraw będzie zapewniał lub

pokrywał koszt ich zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu, Zamawiający).

6.  zsynchronizowaniu  czasu  na  wszystkich  urządzeniach  i  w  systemach  w  dniach:

31.03.2014 r . i  27.10.2014r.

7.  przeprowadzeniu,  w  terminie  do  30  listopada  2014 roku,  inwentaryzacji  systemów

alarmowych,  sporządzeniu  i  przekazaniu  Zamawiającemu  szczegółowej  i  ogólnej

dokumentacji  (w  postaci  elektronicznej  i  papierowej  oraz  plików  konfiguracyjnych

wszystkich urządzeń):

a) dokumentacja ogólna obejmuje: 

a.  ilości  i  rodzaje  systemów,  podsystemów, manipulatorów,  czujek  systemów

sygnalizacji włamania i napadu we wszystkich lokalizacjach,

b. ilości i rodzaje systemów kontroli dostępów we wszystkich lokalizacjach,

c.  ilości  i  rodzaje  systemów  sygnalizacji  pożaru,  czujek  izotopowych  oraz

liniowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, centrali,

d. ilości i  rodzaje systemów telewizji przemysłowej, monitorów, rejestratorów,

kamer.

b) dokumentacja szczegółowa obejmuje dane dokumentacji ogólnej rozszerzone o:



a.  wskazanie  ilości,  rodzaju,  dokładnej  lokalizacji  elementów  sygnalizacji

włamania i  napadu, kontroli dostępu podłączonych pod poszczególne centrale,

wykazując zestawienia z podziałem na podsystemy, partycje,

b. przekazanie kodów do central wraz z aktualnymi plikami konfiguracjami,

c. wskazanie ilości, rodzaju, dokładnej lokalizacji elementów sygnalizacji pożaru

(czujek  liniowych,  izotopowych,  ROP  itp.)  podłączonych  pod  poszczególne

centrale,

d.  wskazanie  ilości,  rodzaju,  dokładnej  lokalizacji  elementów  telewizji

przemysłowej podłączonych do rejestratorów,

e.  przekazanie  kodów  do  zarządzania  rejestratorami  wraz  z  aktualnymi  plikami

konfiguracyjnymi rejestratorów.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca  zapewni  gotowość  podjęcia  niezwłocznych  działań  w  zakresie  likwidacji

awarii jednak nie później niż w ciągu 2 godzin po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego,

pocztą elektroniczną bądź faksem.

2. W przypadku skomplikowanej awarii wymagającej wymiany części, czas jej usunięcia

zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

3. W przypadku wymiany uszkodzonych części, Zamawiający zakupi lub pokryje koszt ich

zakupu,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu,  natomiast  usługa  wymiany  nie  będzie

dodatkowo płatna.

4. Wykonawca  ponosi  koszty  konserwacji,  napraw bieżących  i  awaryjnych  oraz  koszty

dojazdu.

5. Zamawiający będzie potwierdzał wykonanie prac, zastrzeżenia czy wszelkie usterki w

książkach  eksploatacyjnych  oraz  w  postaci  protokołu,  którego  druk  opracuje

Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

6. W przypadku zmiany/aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków

Urzędu Miasta Płocka Wykonawca dostosuje specyfikę wykonywania przeglądów.

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Ogólne zestawienie systemów

1. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA:
- ilość systemów: 16 w różnych lokalizacjach (budynkach)
- ilość podsystemów: 33
- ilość manipulatorów: 31
- ilość czujek: 178

Systemy działają w oparciu o centrale:
1. Paradox DIGIPLEX 48
2. Paradox DIGIPLEX 192

- Paradox ESPRIT 748
- Satel CA-6
- DSC 1550



- Satel CA-10
- Alarmcom
- Satel CA-64
- Satel Integra 32

2. SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU:
- ilość systemów: 4 w różnych lokalizacjach (budynkach)

3. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU:
- ilość systemów: 3 systemy w różnych lokalizacjach (budynkach)
- ilość czujek izotopowych: 89
- ilość czujek liniowych: 2 
- ilość ręcznych ostrzegaczy pożarowych: 8 

Systemy działają w oparciu o centrale:
1) Polon-Alfa 3800
2) Polon-Alfa IGNIS
3) Polon-Alfa Polon 4200

4. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ:
- ilość systemów: 5 w różnych lokalizacjach (budynkach)
- ilość monitorów: 7
- ilość rejestratorów: 4
- ilość kamer: 49 

Systemy działają w oparciu o rejestratory:
4) BCS 0404
5) BCS 1604
6) BCS 3204
7) jednostka zarządzająca

5. WIDEODOMOFON

II.   W  arunki udziału w postępowaniu:  

• Wykonawca musi posiadać;

a)  koncesję  wydaną przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na

prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  mienia  realizowanej  w  formie

zabezpieczenia technicznego,

b) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z

narażeniem na  promieniowanie  jonizujące  polegające  na  obrocie,  transporcie,

przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.

c) autoryzację Polon-Alfa dot. central: 3800, 4200, Ignis.

III.  Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi: od 01.01.2014 r. - do 31.12.2014 r.

IV. Obowiązująca stawka podatku VAT – 23%

V. OSOBY  DO  KONTAKTU

Osoby uprawnione do kontaktu:



- w zakresie przedmiotu zamówienia – Artur Nowak ( tel. 24–36-71-432 ) 
- w sprawach formalnych – Anna Regulska (tel. 24 367-14-61)

VI. Do oferty należy załączyć:

1.  Formularz  ofertowy  zawierający:  nazwę  i  adres  Wykonawcy,  cenę  brutto  za  wykonanie
zadania, z podpisem i pieczątką osób uprawnionych – Załącznik Nr 1
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności  gospodarczej,  potwierdzający  dopuszczenie  wykonawcy  do  obrotu  prawnego,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3.  Koncesję  wydaną przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  prowadzenie
działalności w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego,
4. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na
promieniowanie jonizujące polegające na obrocie, transporcie, przechowywaniu, instalowaniu
oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.
5. Autoryzację Polon-Alfa dot. central: 3800, 4200, Ignis.
6.  Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z
załączonych  dokumentów  (należy  jednak  załączyć  dokumenty,  z  których  wynikać  będzie
ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone
do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

VII. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Płock, ul. Zduńska 3, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 – do dnia
20.12.2013 r. do godz. 10.00.

   
    Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na

Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia :
Oferta na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej

systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu
/SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji

wideodomofonowej  znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka,
położonych w Płocku.

Nie otwierać przed dniem  20 grudnia 2013 r.  godz. 10.30

Koperta  wewnętrzna  oprócz  opisu  jw.  winna  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy,  aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
/-/ Dagmara Bednarska



Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

                                    
Przedmiot zamówienia

Stała konserwacja i  utrzymanie  w  stanie  sprawności
eksploatacyjnej  systemów  alarmowych:  sygnalizacji
pożaru /SSP/,  sygnalizacji  włamania  i  napadu /SSW/,
telewizji  przemysłowej  /CCTV/,  kontroli  dostępu  oraz
instalacji  wideodomofonowej   znajdujących  się  w
budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku.

Zamawiający Gmina-Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 

Cena ofertowa za całość zadania w zł:

– brutto (cyfrowo) ....................................................................

Termin realizacji zgodnie z ogłoszeniem
 

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy na 
podstawie odpowiednich dokumentów.

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

                                                             

1. Oferujemy  wykonanie  prac  objętych  zamówieniem,  zgodnie  z  wymogami  Opisu
przedmiotu  zamówienia  pn.  Stała konserwacja i  utrzymanie  w  stanie  sprawności
eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i
napadu  /SSW/,  telewizji  przemysłowej  /CCTV/,  kontroli  dostępu  oraz  instalacji
wideodomofonowej  znajdujących się  w budynkach Urzędu Miasta Płocka,  położonych w
Płocku.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

data: ..................................                              Podpis:
                                                                       (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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