
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru
SSP,  pomiar szczelności  czujek izotopowych,  systemów gaszenia  gazem SUG (badania
UDT 3 zbiorników) oraz systemu oddymiania w obiektach Urzędu Miasta Płocka (pl. Stary
Rynek 1 - kompleks budynków A, B, C, E oraz ul. Kolegialna 9) w latach 2015 – 2016.

1. Usługa będzie wykonywana w okresach zapewniających ciągłość  funkcjonowania: 
a) systemów sygnalizacji pożaru SSP: 

- tzw. konserwacja miesięczna obejmującą konserwację miesięczną, kwartalną i
roczną - w terminach obowiązujących w tym zakresie,

-  pomiar  szczelności  czujek  izotopowych  :  jeden  raz  w  roku  -  w  terminach
obowiązujących w tym zakresie (w przypadku wymiany na czujki optyczne –
czyszczenie czujek optycznych),

b) systemów gaszenia gazem SUG:
- tzw. konserwacja kwartalna - w terminach obowiązujących w tym zakresie,
- badania UDT zbiorników z gazem FM-200 -  w terminach obowiązujących w tym

zakresie

c) systemu oddymiania klatki schodowej:
- tzw. konserwacja półroczna -  w terminach obowiązujących w tym zakresie.

    
II. Konserwacja/przeglądy systemów:

1. Konserwacja/przegląd  systemów  sygnalizacji  pożaru  SSP  oraz  pomiar
szczelności czujek izotopowych.

1) Zestawienie  Systemów  Sygnalizacji  Pożaru  wraz  z  ilością  czujek  przedstawia
załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

2) zakres  konserwacji  (miesięcznej,  kwartalnej  i  rocznej)  obejmuje  wykonywane
czynności  określone  w  załączniku  nr  2, zgodnie  z  Instrukcją  Bezpieczeństwa
Pożarowego, której główne zapisy przedstawia załącznik nr 3.

3) Wykonawca  założy  i  będzie  prowadził  „Książkę  eksploatacji”,  w  której  będzie
potwierdzać  usunięcie  zgłaszanych  awarii,  naprawy,  wymiany  jak  również
przeprowadzane okresowe konserwacje. Książki powinny być prowadzone wg wzoru
uzgodnionego  z  Oddziałem  Obsługi  Technicznej  Urzędu  Miasta  Płocka  i
przechowywane w punktach ochrony obiektów.

4) Wykonawca w razie potrzeby przeszkoli wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta
Płocka oraz pracowników ochrony na każdym obiekcie odpowiedzialnych za obsługę
central sygnalizacji pożaru.

5) Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  usługi  jest  protokół  z
konserwacji/przeglądu  sporządzony  przez  Wykonawcę  i  potwierdzony  przez
uprawionego  przedstawiciela  Zamawiającego  lub  jego  uprawnionego  zastępcę.
Dokument będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.  Dodatkowo Wykonawca
wprowadzi  książki  eksploatacji,  w  których  opisywane  będą  wszelkie  dokonane
czynności   związane  z  systemem,  a  ich  wykonanie  będzie  potwierdzane  przez
uprawnionego  przedstawiciela  Zamawiającego.  Książki  eksploatacji  będą
przechowywane w siedzibie Zamawiającego.

2. Konserwacja/przegląd systemów gaszenia gazem SUG.
1) Zestawienie Systemów Gaszenia Gazem i butli z gazem przedstawia załącznik nr 5

do opisu przedmiotu zamówienia,
2)  Zakres  przeglądu  kwartalnego  obejmuje  wykonywanie  czynności  określonych w

załączniku  nr  4 do  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Przegląd  centrali
automatycznego sterowania firmy POLON typ IGNIS 1520M należy wykonać zgodnie
z  Dokumentacją  Techniczno-Ruchową  -  raz  na  pół  roku.  Czynności  te  będą
wykonywane  w  obecności  przedstawicieli  Zamawiającego  -  wyznaczonych
pracowników Oddziału Obsługi Technicznej i Oddziału Teleinformatyki.
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3) Wykonanie badań UDT zbiorników z  gazem i  uzyskanie dopuszczenia  do dalszej
eksploatacji,  zgodnie  z  obowiązującymi  terminami  –  szczegóły  wykonania usługi
zostały określone w załączniku nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia.  

4)  Wykonawca w razie potrzeby przeszkoli wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta
Płocka  oraz  pracowników  ochrony  w  zakresie  użytkowania  i  obsługi  Systemów
Gaszenia Gazem.

5)  Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  usługi  jest  protokół  z
konserwacji/przeglądu  oraz  karty  z  przeglądu,  sporządzone  przez  Wykonawcę  i
potwierdzone  przez  uprawionego  przedstawiciela  Zamawiającego  lub  jego
uprawnionego zastępcę. Dokumenty te będą stanowiły podstawę do wystawienia
faktury VAT. Dodatkowo Wykonawca wprowadzi książki  eksploatacji  systemów, w
których opisywane będą wszelkie dokonane czynności  związane z systemem, a ich
wykonanie  będzie  potwierdzane  przez  uprawnionego  przedstawiciela
Zamawiającego.  Książki  eksploatacji  będą  przechowywane  w  siedzibie
Zamawiającego.

3. Konserwacja/przegląd systemu oddymiania klatki schodowej.
1)  System oddymiania  klatki  schodowej  zlokalizowany jest  w kompleksie budynków

pl. Stary Rynek 1 – bud. E.
2)  Zakres  konserwacji/przeglądu  półrocznego  obejmuje  wykonywanie  czynności

określonych w  załączniku nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia.  Czynności  te
będą  wykonywane  w  obecności  przedstawicieli  Zamawiającego  -  wyznaczonych
pracowników Oddziału Obsługi Technicznej.

3)  Wykonawca w razie potrzeby przeszkoli wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta
Płocka  oraz  pracowników  ochrony  w  zakresie  użytkowania  i  obsługi  systemu
oddymiania.

5)  Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  usługi  jest  protokół  z
konserwacji/przeglądu  sporządzony  przez  Wykonawcę  i  potwierdzony  przez
uprawionego  przedstawiciela  Zamawiającego  lub  jego  uprawnionego  zastępcę.
Dokument będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.  Dodatkowo Wykonawca
wprowadzi  książkę  eksploatacji  systemu,  w  której  opisywane  będą  wszelkie
dokonane czynności  związane z systemem, a ich wykonanie będzie potwierdzane
przez uprawnionego przedstawiciela  Zamawiającego.  Książka eksploatacji  będzie
przechowywana w siedzibie Zamawiającego.

III. Zobowiązania Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a)  usuwania ewentualnych usterek i awarii systemów i instalacji objętych przedmiotem

zamówienia,  wykazanych  w  protokołach  z  konserwacji/przeglądów  –  w  terminie
uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

b)  zapoznania  się  z  miejscem  wykonywania  usługi.  Czas  wykonywania
konserwacji/przeglądów  oraz  napraw  systemów  każdorazowo  będzie  uzgadniany
przez Wykonawcę z Zamawiającym,

c)   zapewnienia stałej sprawności systemów objętych przedmiotem zamówienia,
d)  wykonywania  czynności,  będących  przedmiotem  zamówienia  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producenta,
e)  ponoszenia  całkowitej  odpowiedzialności  za  prawidłowe  i  niezawodne  działanie

systemów będących przedmiotem zamówienia, a w szczególności za:
- bieżące naprawy i usuwanie awarii instalacji i systemów, które zostały ujawnione

m.in. w wyniku przeglądu konserwacyjnego,
-  dokonywanie  na  bieżąco  zapisów  o  wykonywanych  czynnościach

w „książkach eksploatacji”,
- informowanie Zamawiającego o stwierdzonych uszkodzeniach instalacji i systemów,

które wykraczają poza zakres zleconej usługi,
-  dekontaminację  czujek  izotopowych  zgodnie  z  wytycznymi  Prezesa  Państwowej

Agencji  Atomistyki  i  dostarczenie  Zamawiającemu dokumentacji  potwierdzającej
prawidłowe  wykonanie  tych  czynności  (w  przypadku  zlecenia  Wykonawcy
dekontaminacji  czujek  izotopowych,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu
kosztorys. Brak akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu, zwalnia Wykonawcę z
realizacji zlecenia dekontaminacji czujek izotopowych),

- bieżącą aktualizację czasu zegarów w centralach (czas zimowy/czas letni),
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f) dostarczenia na własny koszt i własnymi siłami wszystkich materiałów oraz zapewnienia
pracowników wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotowego zamówienia.

IV.  Usuwanie ewentualnych awarii,  naprawy oraz wymiana elementów
systemów objętych przedmiotem zamówienia, wykazanych w protokole z
konserwacji.

1. Wykonawca zobowiązany jest do napraw ewentualnych usterek systemów i instalacji
objętych przedmiotem umowy, wskazanych w protokołach z konserwacji/przeglądów oraz
usuwania zgłaszanych awarii, poprzez:
a) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 1 dnia roboczego
od dnia  podpisania  protokołu  z  konserwacji/przeglądu bądź  niezwłocznie  w przypadku
wystąpienia awarii: kosztu materiałów, części i/lub urządzeń zamiennych przewidzianych
do wymiany oraz kosztorysu naprawy, zawierającego co najmniej:
- liczbę roboczogodzin koniecznych do naprawy, 
- koszt roboczogodziny podczas naprawy,
b)  zapewnienie  gotowości  podjęcia  niezwłocznych  działań  w zakresie  likwidacji  awarii
jednak nie później  niż w ciągu 2 godzin po otrzymaniu  od Zamawiającego zgłoszenia
telefonicznego, pocztą elektroniczną bądź faksem.
2.  Koszt  zakupu  i  dostawy  części  niezbędnych  do  napraw bądź usuwania  powstałych
awarii (które nie wynikają z zakresu sezonowej konserwacji i przeglądów), Zamawiający
zakupi lub ureguluje koszt ich zakupu przez Wykonawcę w przypadku, gdy zaakceptuje
przedstawiony kosztorys).
3. Koszty napraw systemów objętych przedmiotem umowy (które nie wynikają z zakresu
sezonowej konserwacji i przeglądów) pokryje Zamawiający w przypadku, gdy zaakceptuje
przedstawiony kosztorys naprawy).  Brak akceptacji  kosztorysu naprawy/wymiany przez
Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku usuwania danej usterki, awarii systemu
i instalacji objętych przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca przystąpi do naprawy po pisemnej akceptacji kosztorysu naprawy/wymiany
(zlecenie wykonania)  przez Zamawiającego,  w którym strony  uzgodnią  termin odbioru
wykonania usługi. Jeżeli Wykonawca nie wykona usługi w terminie pisemnie uzgodnionym,
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wykonania  usługi  we  własnym  zakresie  i  do
obciążenia kosztami Wykonawcy.
5.  Koszty  określone na podstawie  kosztorysu naprawy/wymiany wyczerpują  roszczenia
Wykonawcy  związane  z  usługą,  której  dotyczą.  Zamawiający  nie  będzie  obciążony
kosztem dojazdu Wykonawcy.
6.  Wykonawca  nie  będzie  rościł  sobie  prawa  do  otrzymania  zapłaty  za  liczbę
roboczogodzin  koniecznych  do  wykonania  usługi,  przekraczającą  liczbę  wykazaną  w
kosztorysie naprawy/wymiany.
7. Po usunięciu awarii Wykonawca przedłoży osobie upoważnionej przez Zamawiającego
protokół, potwierdzający wykonanie prac wynikających ze zlecenia usunięcia awarii wraz
ze stosownym wpisem w książkach eksploatacji.
8.  Protokół  wykonanej  usługi  naprawy/wymiany  podpisany  przez  osobę  upoważnioną
przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
9.  Materiały  i  części  zamienne,  które  Wykonawca  zakupi  i  użyje  do
konserwacji/przeglądów  systemów  muszą  być  nowe,  oryginalne,  zalecane  przez
producenta  danej  instalacji  i  systemu.  Zastosowane  przez  Wykonawcę  materiały  i
elementy  systemu  ppoż.  muszą  posiadać  wymagane  prawem  atesty  i  certyfikaty.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. dokumenty wraz z protokołem.
10. Wykonawca udzieli  Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji  na materiały i części
zamienne użyte  do konserwacji/przeglądów oraz  napraw,  licząc  od dnia  zatwierdzenia
przez Zamawiającego protokołu naprawy/wymiany. W przypadku wady materiałów i/lub
części  zamiennych użytych  do wykonywanych usług,  Zamawiający zgłosi  niezwłocznie
pisemną  reklamację  do  Wykonawcy.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wymiany
uszkodzonego materiału i/lub części na wolną od wad, na swój koszt, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
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V. Wymagania/Warunki:

1.  zezwolenie  Prezesa  Państwowej  Agencji  Atomistyki  na  działalność  związaną  z
narażeniem  na  promieniowanie  jonizujące  polegające  na  obrocie,  transporcie,
przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu,
2. autoryzację „Polon - Alfa” dot. central: 3800, 4200, Ignis 1020.
3.  autoryzację  "Polon  -  Alfa"  Z.U.D.  Sp.  z  o.o.  w  zakresie  dokonywania  konserwacji  i
przeglądów  okresowych  instalacji  gaśniczej  na  gaz  FM-200  wraz  z  centralą
automatycznego sterowania firmy POLON typ IGNIS 1520M.
4. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia tj,:

 co najmniej 1 osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd
Dozoru  Technicznego,  do  napełniania  ciśnieniowych  zbiorników  przenośnych  w
zakresie gazy sprężone (w tym gaz FM-200) wydane na podstawie Ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. poz. 122 nr 1321 z późn. zm,)
oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.
U. Nr 79 poz. 849 ze zm.) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 
 co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia E i D (eksploatacja i dozór, G3) dla
urządzeń, instalacji i sieci gazowych do 5kPa lub powyżej w zakresie wykonywanych
czynności:  obsługi,  konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym  -
wydane na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz.1059) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z 2003 r. ze zm.).

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  korzystanie  z  usług  podwykonawców.  W  takim
przypadku  do  oferty  należy przedstawić  oświadczenia  podwykonawców (bądź  inny
dokument  potwierdzający  współpracę  z  podwykonawcą)  wraz  ze  wskazaniem zakresu
wykonywanych usług przez podwykonawcę oraz posiadane zezwolenia, uprawnienia oraz
potencjał techniczny i personalny.

Wykonawca w ofercie przedstawi:
1.  zezwolenie  Prezesa  Państwowej  Agencji  Atomistyki  na  działalność  związaną  z
narażeniem  na  promieniowanie  jonizujące  polegające  na  obrocie,  transporcie,
przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu,
2. autoryzację „Polon - Alfa” dot. central: 3800, 4200, Ignis 1020.
3.  autoryzację  "Polon  -  Alfa"  Z.U.D.  Sp.  z  o.o.  w  zakresie  dokonywania  konserwacji  i
przeglądów  okresowych  instalacji  gaśniczej  na  gaz  FM-200  wraz  z  centralą
automatycznego sterowania firmy POLON typ IDNIS 1520M.
4. Oświadczenie - Wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższym formularzem

Lp.
Imię i

Nazwisko

Posiadane
zaświadczenie
/ uprawnienie 

Numer
zaświadczenia /

uprawnienia

 Data wydania
zaświadczenia /

uprawnienia

Zakres
czynności

przy realizacji
Zamówienia

Informacja o
dysponowaniu

wykazanymi osobami
przez Wykonawcę/

Podwykonawcę

1.

2.
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5. Oświadczenia podwykonawców.
6. Ceny brutto zgodnie z poniższym formularzem.

Nazwa Częstotliwość usług
(przeglądów/ konserwacji)

Cena brutto [zł]
płatność

miesięcznie

Cena brutto [zł]
przeglądu/konserwacji/

usługi
płatność każdorazowo
po wykonanej usłudze

Razem wartość brutto
[zł]

wykonania przeglądów/
konserwacji/usług w
okresie 2015 – 2016.

Konserwacje/przeglądy
SSP 

24 przeglądy/konserwacje
(miesięczne, kwartalne i

roczne)
rozliczanie ryczałtowe

miesięczne

Konserwacje/przeglądy
systemu oddymiania

klatki schodowej

4 przeglądy  - (półroczne)
rozliczanie ryczałtowe

miesięczne

Konserwacje/przeglądy
SUG (nie dot. badań

UDT)

8 przeglądów/konserwacji
(kwartalne)

rozliczenie każdorazowo po
wykonanej usłudze

Badania UDT
wskazanych zbiorników

z gazem FM-200

Jednorazowo 3 zbiorniki
(22l, 22l, 40l) 

rozliczenie każdorazowo po
wykonanej usłudze

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO   [zł]
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