
  

                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 

    

KONSERWACJA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU , ODDYMIANIA   oraz DSO 
 

I. Charakterystyka i opis przedmiotu konserwacji: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie  przeglądów serwisowych cztery razy w roku  (marzec, 

czerwiec, wrzesień i grudzień), oraz zapewnienie stałej gotowości do usunięcia awarii zainstalowanych 

urządzeń (central), okablowania i elementów liniowych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (wg poniższego wykazu obiektów i urządzeń). 
 

1. Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane w sposób nie zakłócający użytkowania danego obiektu 

oraz w pełni uzgodnione z jego kierownikiem. Należy zapewnić konserwację instalacji i urządzeń w 

godzinach 7.00 - 15.00. Termin przeglądów Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z 

Zamawiającym. 

 

2. Część urządzeń (m.in. czujek) umieszczona jest w trudno dostępnych miejscach takich jak piwnice, klatki 

schodowe oraz strychy na wysokości 2-8 metrów. Wejście do niektórych pomieszczeń (np. magazyny, 

sale wykładowe) w celu wykonania konserwacji będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i 

godziny z kierownikiem obiektu. 

 

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. Po każdej konserwacji i przeglądzie Wykonawca pozostawi instalację (w tym urządzenia) w całkowitej 

sprawności technicznej oraz bezpieczną dla użytkownika. W przypadku wystąpienia awarii, których nie 

można usunąć w trybie natychmiastowym, Wykonawca zabezpieczy usterkę w sposób nie zagrażający 

życiu i mieniu. Wykonawca niezwłoczne poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o 

nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji i urządzeń. W przypadku wystąpienia 

awarii (bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia lub systemu), która zagraża bezpieczeństwu ludzi lub 

mienia, bądź znacznie utrudnia pracę obiektu, Wykonawca niezwłocznie podejmie (na obiekcie) 

czynności związane z usunięciem awarii. Czas reakcji na maksimum 8 godzin. 

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

następujących kanałów łączności: 

• przynajmniej jednego nr telefonu (abonent w Polsce), 

• przynajmniej jednego adresu e-mail. 

 

6. Po każdym przeglądzie dokonanym na obiekcie, Wykonawca  dostarczy do Sekcji Energetycznej 1 

egzemplarz protokołu serwisowego.   

 

7. Wykonawca przedstawi aktualne (ważne) uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki do zakupu, 

montażu, konserwacji, demontażu i utylizacji czujek jonizacyjnych dymu. 

 
Uwaga! Inwestor nie dysponuje szczegółowymi projektami powykonawczymi. 

Brakującą dokumentację należy wykonać w formie szkicowej i załączyć do protokołu. 
 

Systemy sygnalizacji pożarowej SSP -  przegląd obejmuje:  
 

- pełne sprawdzenie centrali SSP z zasilaniem podstawowym i awaryjnym,  

- skontrolowanie i przetestowanie 100% elementów liniowych,  

- skontrolowanie i przetestowanie wszystkich układów sterowania,  

- sprawdzenie działania sygnalizatorów akustyczno – optycznych, 

- ocena stanu technicznego istniejącego okablowania liniowego i zasilającego,  

- bieżące szkolenie obsługi technicznej obiektu oraz innych wyznaczonych osób,  

- sprawdzenie prawidłowej pracy klap p.poż. w systemach wentylacyjnych, 

- wspólnie z Firmą/Konserwatorem Urządzeń Wentylacji (w  miesiącach: czerwiec i grudzień), 
- sporządzenie protokołu po każdym  przeglądzie z uwagami i zaleceniami wykonawczymi.  

 

 



  

II. Szczegółowy zakres konserwacji systemu P.poż.  
 
1. Sprawdzenie poprawności pracy elementów systemu:  

 

a. Sprawdzić stan urządzeń systemu (wizualnie), zamocowanie, 

b. Wnioskować wymianę uszkodzonych elementów systemu; 

c. Testowanie czujek i ROP-ów – pobudzanie, czyszczenie, sprawdzanie stanu styków, 

d. Sprawdzenie stanu technicznego gniazd czujek, 

e. Sprawdzenie poprawności adresacji, 

f.  Sprawdzenie funkcjonowania sterowań zgodnie z algorytmem sterowań, 
g. Testowanie akumulatorów, wydajność zasilaczy 

h. Wykonanie alarmów testowych i sterowań oraz sprawdzenie pamięci zdarzeń, 
i.  Sprawdzenie zegara czasu rzeczywistego i baterii litowej, 

j.  Sprawdzenie działania systemu po alarmie, 

k. Sprawdzenie monitoringu raz w miesiącu do PSP wspólnie z firmą monitorującą, z każdej 
zainstalowanej centrali i każdego łącza transmisyjnego danych. 
l. Sprawdzenie systemów gaszenia gazem zgodnie z wymaganiami producenta systemu oraz odrębnymi 

przepisami, 

m. Sprawdzenie pozostałych elementów mających wpływ na sprawność systemu, oraz innych wymaganych 

przed odrębne przepisy państwowe. 

 
2. Sprawdzenie części systemu związanej z zasilaniem:  

 

a. Sprawdzenie stanu akumulatorów – zmierzyć napięcie na akumulatorach,  

b. Sprawdzenie stanu naładowania,  

c. Sprawdzenie prawidłowości reakcji systemu na odłączenie napięcia zasilającego (zgłoszenie braku   

         zasilania),  

d. Sprawdzenie podłączenia centrali do akumulatorów i zasilania sieciowego,  

e. Sprawdzenie czy zabezpieczenia bezpiecznikowe mają właściwe wartości,  

f. Sprawdzenie baterii litowych,  

g. Sprawdzenie obwodu ładowania akumulatorów. 

 

3. Sprawdzenie centrali systemu:  
 

a. Dokonanie wizualnych oględzin centrali,  

b. Sprawdzenie stanu zamocowań modułów, kabli, podłączeń,  
c. Sprawdzenie poprawności połączeń śrubowych a w szczególności podłączenia uziemienia do centrali. 

d. Sprawdzenie pozostałych komponentów wymaganych przez producenta centrali.  

 

4. Sprawdzenie konsoli i drukarki:  
 

a.  Dokonanie wizualnych oględzin stanu konsoli, ewentualne mycie klawiatury i wyświetlacza, usunięcie      

    ewentualnej usterki w podłączeniu uziemienia ;  

b. Przeprowadzenie testu wyświetlacza;  

c. Przełączenie „Obsługa obecna/nieobecna”;  

d. Wyłączenie -włączenie jednej ze stref;  

e.  Wywołanie alarmu 1 stopnia, potwierdzenie i skasowanie;  

f.  Wywołanie uszkodzenia, potwierdzenie i skasowanie;  

g. Wywołanie testu drukarki, 

h. Wykonanie pozostałych czynności wymaganych przez producenta sprawdzanych urządzeń. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III.  Terminy prac konserwacyjnych systemu  
 
1. sprawdzenie i regulacja parametrów centrali, 

2. sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania, 

3. sprawdzenie zadziałania linii dozorowych, 

4. konserwacja czujek ( oczyszczenie sprawdzenie i regulacja parametrów), 

5. sprawdzenie wskaźników zadziałania i klap dymowych, sprawdzenie ostrzegaczy ręcznych, 

6. wykonanie badań szczelności źródeł promieniowania, 

7. DSO badanie centrali i akumulatorów, 

8. DSO  sprawdzenie linii głośnikowych,   

9. Skontrolowanie i przetestowanie sterowania urządzeń oddymiania, 

10. Sprawdzenie prawidłowej pracy  urządzeń klap p.poż.  w systemach wentylacyjnych wspólnie z 

Firmą/Konserwatorem Urządzeń Wentylacji (w  miesiącach: czerwiec i grudzień). 
 

Powyższe czynności  będą wykonywane w następujących terminach: 
- pozycja ( 1÷3, 8 ) konserwacja  kwartalna, począwszy od marca 2018r co 3 miesiące, 
- pozycja (4÷7, 9 ) konserwacja roczna- grudzień 2018r, 
- pozycja  (10) kontrola czerwiec i grudzień 2018r. 

   
 
 

IV.  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, w którym 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 ); 

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 

 
 

V.  Pozostałe informacje 
 

 

1.Wyniki przeprowadzonej kontroli należy zapisać w „Książce przeglądów, napraw i kontroli systemu 

przeciwpożarowego”, która znajduje się przy centrali danego systemu. Po zakończeniu prac testowych 

przywrócić stanu normalnej pracy wszystkim testowanym elementom systemu.  

 

2. Wykonawca  przedstawi aktualne  uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki do zakupu, montażu,  
    konserwacji , demontażu i utylizacji czujek jonizacyjnych dymu. 
 
3.Wszelkie prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta , z uwzględnieniem 

obowiązujących norm ,  głównie normy PN-E-08350-14 dla systemów sygnalizacji pożaru i i zgodnie z 

POLSKĄ NORMĄ PKN-CEN/TS 54-14 SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ CZĘŚĆ 14: 

WYTYCZNE PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, ODBIORU, EKSPLOATACJI I 

KONSERWACJI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

   VI.  Wykaz obiektów i  urządzeń 
 

 

 
 

LP Obiekt / adres 

 
     

Typ Centrali 

 
Ilość 

punktów 
konserw. 

 
Ilość. punktów    
konserwacyjnych 
         DSO  
 

 
Koszt  jednego 

przeglądu 

1 DS. nr 2,  ul. Mickiewicza 6/8 POLON ALFA 3800 200 200  

2 DS. nr 3,  ul. Moniuszki 16/20 ESSER JQ8 212   

3 DS. nr 6,  ul. Słowackiego 1/3 ESSER 8007 219   

4 DS. nr 7 + DSO, ul. Gagarina 19 POLON ALFA 3800 229 172  

5 DS. nr 8 + DSO, ul. Gagarina 17 ESSER 8007 230 216  

6 DS. nr 9 + DSO,  ul. Gagarina 21 SIEMENS FC 330A 370 
240 

 
 

7 DS. nr 10 + DSO, ul. Gagarina 27 ESSER JQ8 360 258  

8 DS. nr 11+ DSO,  ul. Gagarina 33 POLON ALFA 3800 320 226  

9 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

ul. Gagarina 13a 

IGNIS 1224, 

+ IGNIS 180 x2 kpl 
100   

10 
Bursa Gimnazjum Akademickie i Hotel Uniw  
ul. Szosa Chełmińska 83a 

POLON ALFA 3800 438   

11 Collegium Maximum,  PL. Rapackiego. 1 SCHRACK 153   

12 Zakład  Kons. Papier i Skóry, ul. Sienkiewicza 30/32 IGNIS 1080 221   

13 
Coll. Humanisticum + DSO  oraz system gaszenia 
gazem, ul. Lwowska 1 

BOSCH FPA 5000 

POLON IGNIS1520M x2 
890 791  

14  Budynek Administracyjny, Ul.  Gagarina 5  POLON ALFA 4200 45   

15 
Wydz. Matematyki i Inf. oraz system gaszenia 
gazem, ul. Chopina 12/18 

SIEMENS FC 330A 

POLON IGNIS1520M x2 
315   

16 ICNT, ul. Lwowska 4 POLON ALFA 4900 444   

17 OD NOWA, ul. Gagarina 37a POLON ALFA 4200 106   

18 UCS +DSO, ul. Św. Józefa 17 BOSCH FPA 5000 245 151  

19 Wydział Fizyki, ul. Grudziądzka 5/7 
POLON ALFA 4900 

x 2 kpl 

475 

(271+204) 
  

20 Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13 POLON ALFA 4900 480   

21 Wydział Prawa i Administracji, ul. Bojarskiego 3 POLON ALFA 4200 113   

                                                                   

                             
RAZEM 8.419 6.165 2.254 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  VII. Systemy oddymiania i przewietrzania 
 

 

 

 

 

 

LP Obiekt / adres 
Typ Centralki 

Ilość (szt) 
Ilość klap 
dymowych 

Koszt  jednego 
przeglądu 

1 DS. nr 2, ul. Mickiewicza 6/8 AFG 2 1szt 2   

2 DS. nr 5, ul. Słowackiego 5/7  AFG 2 1szt 2   

3 DS. nr 11, ul. Gagarina 33 D+H 1szt 4   

4 
Wydział Matematyki i Inf. 

Ul. Chopina 12/18 
AFG 4szt 4   

5 UCS, ul. Św. Józefa 17 D+H    RZN 43xxE 4szt 3   

6 
Collegium Humanisticum  

Ul. Lwowska 1 
AFG  2004 1L1G 6szt 6   

7 Rektorat, ul. Gagarina 11 AFG 2szt 10   

  Razem: 18 26   

 

 

 

 

 

 

 

 

W formularzu ofertowym (załącznik nr1) należy podać koszt całkowity przeglądów w czasie trwania umowy.  
W powyższym zakresie (załącznik 2) należy podać koszt jednego przeglądu na  poszczególny obiekt. 
 
Toruń, 13.11.2017 

 

                                                                

                                                                                                                         Zakres do realizacji przyjął: 
 

 


