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Załącznik nr 2 

Charakterystyka i opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Dokonywanie  dwóch przeglądów konserwacyjnych w roku (przerwa letnia, przerwa zimowa) Systemu 

Kontroli Dostępu. 

2. Zapewnienie stałej  gotowości do usunięcia awarii Systemu Kontroli Dostępu znajdującego się w 

Collegium Humanisticum na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

I. Zakres obowiązków konserwującego System Kontroli Dostępu 

1. Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane w sposób niezakłócający pracy użytkownika i z nim 

uzgodnione. 

2. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych  

instalacji i urządzeń w formie pisemnej. 

3. Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić m.in. sprzęt prosty i 

zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem. 

4. Wykonawca pozostawi instalację, urządzenia i systemy po każdorazowym przeglądzie, konserwacji i 

naprawie w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników, a 

w przypadku awarii, których nie da się usunąć natychmiast, w stanie pełnego bezpieczeństwa dla 

użytkowników. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały m.in.: 

aktualne uprawnienia energetyczne SEP „D" lub „E". 

6. Zapewnienie  konserwacji wszystkich wymienionych poniżej , instalacji i urządzeń: 

a. w godzinach pracy 7.00 - 15.00, 

b. w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia bądź systemu, jeżeli awaria 

zagraża  bezpieczeństwu ludzi, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami 

w mieniu - niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji - czas reakcji - max 3 h, 

7. Utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego), czynnych  przez cały czas trwania umowy, 

następujących kanałów łączności: 

a. przynajmniej jednego nr telefonu, 

b. przynajmniej jednego adresu e-mail, 

8. Przeglądy prowadzone będą  w  okresie  trwania umowy. 

9. Termin  przeglądu  Wykonawca  każdorazowo  będzie    uzgadniał  z  Zamawiającym. 

10. Po każdym  przeglądzie  Wykonawca  wystawi protokół serwisowy potwierdzony przez Użytkownika. 

11. Wszelkie przyjazdy na uzasadnione awarie oraz usuwanie usterek wliczone są w koszt przeglądów, 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty urządzeń niepodlegających gwarancji. 

12. Po każdym usunięciu usterki Wykonawca wystawi protokółu podpisany przez Wykonawcę i 

Użytkownika. 

13. Wykonawca  zobowiązany jest do  posiadania certyfikatu upoważniającego do obsługi systemu, 

licencję development niezbędną do uaktualnienia systemu KD oraz licencję niezbędną do uaktualniania 

dokumentacji SKD. 

II. Zakres prac konserwacyjnych systemu kontroli dostępu 

1. Sprawdzenie ustawień urządzeń i systemu. 

2. Skontrolowanie mechanicznego mocowania wszystkich urządzeń oraz przewodów. 

3. Wykonanie regulacji elektrozaczepów, zwór elektromagnetycznych, samozamykaczy, czujek 

magnetycznych wraz ze smarowaniem ruchomych części w/w elementów (jeśli występują). 

4. Sprawdzenie stanu akumulatorów wraz z oceną sprawności i pojemności akumulatorów (raport). 

5. Sprawdzenie poprawności zasilania w urządzeniach wyposażonych w zasilacz prądu stałego. 

6. Sprawdzenie poprawności działania oprogramowania poszczególnych elementów składowych SKD 

(kontrolery, sterowniki, aplikacje systemowa, systemy operacyjne, serwery, stacje robocze, itp.). 

7. Dokonywanie niewielkich korekt konfiguracji oprogramowania poszczególnych elementów składowych 

SKD (kontrolery, sterowniki, aplikacje systemowa, systemy operacyjne, serwery, stacje robocze, itp.) 

na życzenie Użytkownika, do 8 godzin w miesiącu. 

8. Sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi SKD 

(czytniki, kontrolery, sterowniki, aplikacje systemowa, systemy operacyjne, serwery, stacje robocze, 

itp.). 

9. Aktualizację oprogramowania poszczególnych elementów składowych SKD (czytniki, kontrolery, 

sterowniki, aplikacje systemowa, systemy operacyjne, serwery, stacje robocze, itp.). Zakup niezbędnych 

licencji leży po stronie zamawiającego. 

10. Raportowanie usterek, awarii i  nieprawidłowości działania SKD i wszystkich poszczególnych 

elementów składowych systemu, z przyczynami ich wystąpienia oraz zakresu i sposobu prac 

naprawczych (protokół) wraz z analizą i archiwizacją logów systemowych. 

11. Kompleksowe wyczyszczenie wszystkich elementów i urządzeń wchodzących w skład systemu, za 

wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych. 
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12. Wykonać pełną kopię systemu zapasową systemu umożliwiającą odtworzenie działania systemu oraz 

przekazanie jej Użytkownikowi obiektu (protokół) wskazanego przez Zamawiającego. 

13. Zasymulowanie awarii sieci zasilającej poprzez odłączenie od niej elementów SKD do niej 

bezpośrednio podłączonych oraz zasymulowanie powrotu stanu normalnego poprzez załączenie 

zasilania elementów SKD. 

14. Odtworzenie systemu z kopii zapasowej przy obecności Użytkownika obiektu wskazanego przez 

Zamawiającego (1 w roku). 

15. Sprawdzenie poprawności wyświetlania i archiwizacji (logi) komunikatów o zdarzeniach na elementach 

systemu do tego uprawnionych. 

16. Sprawdzenie poprawności działania każdego przejścia SKD poprzez wywołanie odpowiednich 

sygnałów (karta uprawniona, karta nieuprawniona, zazbrojenie strefy, rozbrojenie strefy, forsowania 

wejścia, antypassback, zadziałanie przycisku ewakuacyjnego, zbyt długo otwarte drzwi, itp.), ich 

archiwizacja (logi) w systemie, wysterowanie systemów zależnych. 

17. Zweryfikowanie poprawności działania wizualizacji (odzwierciedlania aktualnego stanu elementów za 

pomocą odpowiednich ikon). 

18. Reakcję na problemy związane z użytkowaniem obiektu (w okresach między przeglądowych), także za 

pośrednictwem sieci Internet. 

19. Prowadzenie książki kontrolnej przeprowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego. 

20. Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu protokołu powykonawczego z przeglądu z 

wyszczególnieniem problemów związanych z SKD oraz poszczególnych jego elementów wraz z 

komentarzem. 

21. Inwentaryzowanie i uaktualnianie dokumentacji SKD w przypadku wprowadzania zmian w systemie 

III. Usługi w zakresie napraw 
 Strony dopuszczają możliwość wykonania prac nie objętych zakresem konserwacji wg następujących zasad: 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół serwisowy z wymaganym zakresem prac 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie obowiązujących 

katalogów i cenników 

i) stawkę roboczogodziny Wykonawca przyjmie w oparciu o SEKOCENBUD (maksymalna stawka 

na poszczególne prace dla regionu kujawsko-pomorskiego za kwartał poprzedzający wykonanie 

usługi); 

ii) ceny materiałów Wykonawca określi na podstawie cennika producenta części zamiennych lub 

faktury dowodu zakupu danego elementu (kopia faktury winna zawierać potwierdzenie wbudowania 

danego elementu/części w SKD); 

3. Po akceptacji zakresu prac i zweryfikowaniu oraz akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, 

Wykonawca po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru 

4. Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 

złoży Zamawiającemu fakturę wraz z protokółem 

IV. Wykaz urządzeń 

 

l.p. Nazwa urządzenia Producent ilość  

1 Elektrozaczep BEFO 260  

2. Kontroler  136  

3 Kontroler IPU 8  18  

4 Czytnik  kart  265  

5. System iProtect Aurora Large 

7.5.15 

1  

6. Serwer  1  

 

 

 

 w formularzu ofertowym (zał. nr 1)  podać koszt całkowity 

przeglądów w czasie trwania umowy, 

 w powyższym zakresie (zał. nr 2) podać koszt jednego przeglądu brutto. 

 

Zakres opracował:                                                                             Zakres do  realizacji  przyjął : 

M. Wesołowski 

 

 

 

Koszt jednego  przeglądu: 

 

 


