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Załącznik nr  1 do Zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Wykaz budynków należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w których 

zainstalowane są systemy sygnalizacji pożaru objęte serwisem: 

 

1. Pałac 

2. Markoniówka 

3. Stajnia 

4. Oficyna Kuchenna 

5. Kordegarda 

6. Komisaria 

7. Garaż przy Komisarii 

8. Kontenery usytuowane przy ul. St. Kostki Potockiego 

9. Kotłownia przy Ujeżdżalni 

10. Areszt 

11. Garaże przy Muzeum Plakatu 

12. Oranżeria z Kotłownią Główną 

13. Domek Dozorcy 

14. Wozownia 

15. Pompownia 

16. Figarnia 

17. Domek Ogrodnika 

18. Kotłownia przy Domku Ogrodnika 

19. Kontenery 1,2 przy Oranżerii. 

20. Villa Intrata 

 

II. Wykaz elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru (Sinteso – SIEMENS): 

 

1. Konsola z zasilaczem 70W 1 

2. Centrala kompaktowo-modułowa, 504 do 1512 adresów 2 

3. Moduł RS232 (izolowany) 1 

4. Karta interaktywna 7 

5. Moduł sieciowy (SAFEDLINK) 4 

6. Drukarka wbudowana 1 

7. Akumulator 12V/12Ah VdS 2 

8. Akumulator 12V/45Ah VdS 4 

9. Czujka dymu o szerokim widmie 8 

10. Czujka dymu o szerokim widmie ASA 7 

11. Czujka neuronowa 5 

12. Czujka neuronowa ASA 195 

13. Czujka ciepła ASA 14 

14. Czujka optyczna dymu OptoRex z izolatorem zwarć 196 

15. Czujka dymu PolyRex z izolatorem zwarć 7 

16. Czujka temperaturowa ThermoRex z izolatorem zwarć 2 

17. Czujka optyczna dymu - bezprzewodowa 58 

18. Moduł elektroniczny - radiowy, do centrali Algorex 14 

19. Bateria litowa  130 
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20. Czujka liniowa  27 

21. Moduł 4 wejść i 4 wyjść 4A/250VAC lub 30VDC 20 

22. Moduł 1 wej/1 wyj (styk 1A/30V) 13 

23. Moduł 3 wejścia 3 

24. Moduł do linii kolekt. lub wyj.sygnalizatorów 13 

25. Ręczny ostrzegacz pożarowy  FDM221 (IP44)  33 

26. Ręczny ostrzegacz pożarowy FDM223 (IP44/IP64) 18 

27. Przycisk interaktywny IP44 31 

28. Przycisk interaktywny  IP 54 17 

29. Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony 5 

30. Sygnalizator akustyczny  6 

 

 

III. Wykaz elementów systemu SCHRACK i  Stałych  Urządzeń Gaśniczych: 

 

1. Centralka systemu sygnalizacji pożaru pracująca w systemie LAN - szt. 4. 

2. Redundantna centrala z drzwiami pełnymi zasilacz B5 - szt. 3, 

3. Redundantna karta linii pętlowych 2 pętle do 500 elementów - szt. 11, 

4. Redundantna karta sterująca - 8 wyjść sterujących - szt. 3, 

5. Redundantna karta sieciowa IP - szt. 3, 

6. Adapter komunikacyjny Ri-45 - szt. 3, 

7. Karta przekaźnikowa 16 wyjść - szt. 3, 

8. Wtyczki z wyjściami kątowymi do karty przekaźnikowej - szt. 1, 

9. Redundantna karta sterująca (2we, 2wy 1,54 ), interfejs MMI - BUS do podłączenia zewnętrznego 

panelu obsługi i panelu wskazań - szt. 3, 

10. Karta pamięci SD-512 MB - szt. 3, 

11. Maskownica wolnych slotów - szt. 3, 

12. Akumulator 12 V 40 Ah - szt. 6, 

13. Redundantne zewnętrzne pole obsługi MAP PL z drukarką - szt. 1, 

14. Redundantne zewnętrzne pole wskazań dla 8 stref gaszenia - szt. 3, 

15. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego  

różnicowego i/lub nadmiarowego z gniazdem n/t - szt. 82, 

16. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego  

różnicowego i/lub nadmiarowego z gniazdem do pomieszczeń wilgotnych - szt. 6. 

17. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego różnicowego 

i/lub nadmiarowego z gniazdem montowanym pod tynk - szt. 3. 

18. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego różnicowego 

i/lub nadmiarowego wraz ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym - szt. 8. 

19. Ręczny ostrzegacz pożarowy, kolor czerwiony - szt. 13. 

20. Pętlowy moduł 4 wyjścia z obudową IP66 - szt. 6. 

21. Przycisk START gaszenie, kolor żółty (IP 52) - szt. 18, 

22. Przycisk STOP gaszenie, kolor niebieski (IP 54) - szt. 18, 

23. Pętlowy moduł 2 wejścia nadzorowane, 1 wyjście, 1 wejście optozłącze z obudową IP66  - szt. 3. 

24. Pętlowy moduł 4 wejścia nadzorowane, 2 wyjścia z obudową IP66 - szt. 27, 

25. Pętlowy moduł 1 wyjście, 1 wejście nadzorowane z obudową IP66 - szt. 54, 

26. Sygnalizator informacyjny, optyczno - akustyczny z napisem: UWAGA Automatyczne gaszenie 

OPUSCIĆ POMIESZCZENIE - szt. 24, 

27. Sygnalizator informacyjny, optyczno - akustyczny z napisem: UWAGA GAZ NIE WCHODZIĆ - 

szt. 24, 

28. Sygnalizator optyczno akustyczny koloru czerwonego - szt. 28, 
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29. Moduł kontrolno - sterujący aktywatorów generatorów aerozolu gaśniczego w obudowie IP65 

zawierający możliwość wyzwalania sekwencyjnego generatorów i pełną kontrolę linii sterujących 

– certyfikowany - szt. 19, 

30. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych imax/IN 

- szt. 10, 

31. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych imax/IN 

5/3,5 A - szt. 3, 

32. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych imax/IN 

7/6A - szt. 4, 

33. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych  

imax/IN 7/5A - szt. 1, 

34. Akumulator do zasilania 18Ah/12V - szt. 28, 

35. Akumulator do zasilania 28Ah/12V - szt.6, 

36. Akumulator do zasilania 40Ah/12V - szt. 2, 

37. Puszka metalowa z listwą ceramiczną i filtrem przepięciowych - szt. 41, 

38. Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie ładunku 

1.4kg - szt. 4, 

39. Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie ładunku 

2,4kg - szt. 14, 

40. Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie ładunku 

3,25kg - szt. 21, 

41. Generator aerozolu gaśniczego o masie ładunku 0,5 kg - szt. 2, 

 

IV. Wykaz pozostałych elementów systemów SSP 

 

1. Centrale wentylacyjne – 6 szt. 

2. Klapy pożarowe – 50 szt. 

3. Okna oddymiające – 4 szt. 

4. Drzwi oddymiające – 2 szt. 

 

Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemu w systemie kwartalnym – zakres działań 

1. Sprawdzenie wzrokowe stanu połączeń kablowych oraz innych urządzeń i sprzętu  w celu 

potwierdzenia ich sprawności; 

2. Dokonywanie oględzin mających na celu ustalenie aktualnego stanu instalacji tzn., czy w budynku 

nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub zmiany w przeznaczeniu pomieszczeń (aranżacja), mogące 

mieć wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów 

akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna 

przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze 

pożarowe są dostępne i widoczne; 

3. Kontrola pracy centrali przy zasilaniu podstawowym; 

4. Kontrola pracy centrali przy zasilaniu awaryjnym; 

5. Sprawdzenie połączeń zasilania podstawowego; 

6. Sprawdzenie kontrolne akumulatorów; 

7. Sprawdzenie obwodów wyjść zasilających; 

8. Sprawdzenie liczników alarmowych; wpisanie do książki SSP; 



 

 

 

 

 

Znak sprawy KA.2402.3-1.AC.2019 

 
9. Sprawdzanie wpisów  w książce eksploatacji SSP; 

10. Wykonanie testu wskaźników optycznych i akustycznych; 

11. Sprawdzenie zaprogramowanych czasów przetwarzania (opóźnienie, pamięć sygnału alarmowego); 

12. Wyczyszczenie central z zanieczyszczeń wewnątrz i na zewnątrz; 

13. sprawdzenie mocowania czujek i pozostałych elementów liniowych oraz central – stwierdzone 

nieprawidłowości niezwłocznie usunąć. 

14. Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie drukarek protokołujących, a w razie potrzeby 

dokonanie uzupełnienia papieru; 

15. Sprawdzenie, poprawienie lub uzupełnienie opisów elementów systemu; 

16. Sprawdzenie rozmieszczenia elementów systemu SSP w oparciu o istniejącą dokumentację; 

17. Usunięcie zweryfikowanych uszkodzeń - naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów na nowe; 

18. Fizyczne spowodowanie zadziałania co najmniej 25% elementów i urządzeń wchodzących w skład 

i współpracujących z SSP w ciągu kwartału (w ciągu roku 100%), wyszczególnione poniżej: 

- czujki pożarowe, 

- przyciski ROP, 

- drzwi przeciwpożarowe wpięte w kontrolę dostępu i SSP, 

- drzwi na drodze ewakuacyjnej wpięte w kontrolę dostępu, 

- okna oddymiające, 

- klapy oddymiające,  

- centrale wentylacyjne, 

- sygnalizację akustyczną, 

19. Sprawdzenie, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera  

i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia 

ostrzegawcze i współpracujące z SSP; 

20. Sprawdzenie stanu szybek przycisków ręcznych ROP, w razie uszkodzeń ich wymiana; 

21. Sprawdzenie stanu baterii czujek bezprzewodowych, w razie potrzeby bieżąca wymiana, 

22. Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów: alarmu pożarowego do stacji monitorowania; 

23. Sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki Stałych Urządzeń Gaśniczych, 

24. wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie kompletności Stałych Urządzeń Gaśniczych 

zgodnie z DTR producenta; 

25. przeprowadzeniu szkoleń z obsługi systemu sygnalizacji pożarowej;  

 

Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu - raport powinien zawierać: 

a) Spis elementów poddanych przeglądowi, 

b) Listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu których nie dało się usunąć na bieżąco, 

c) Listę nieprawidłowości usuniętych bezpośrednio podczas przeglądu, 

d) Uwagi i zalecenia – w protokole musi znajdować się adnotacja, że system jest sprawny. 
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e) Pieczątkę i podpis serwisanta oraz osoby odbierającej prace z ramienia zleceniodawcy. 

Raport powinien być sporządzany raz na kwartał i przedstawiany Muzeum i jest podstawą do 

wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy przez Zleceniobiorcę. 

 

INNE UWAGI: 

 

Dodatkowo Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach podpisanej umowy na serwis i konserwację SSP 

uwzględnić następujące koszty: 

1. Przyjazdów interwencyjnych/awaryjnych i przyjazdów związanych ze zleconą naprawą w celu 

utrzymania w pełnej sprawności  elementów SSP. 

2. Usuwania bieżących nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego oraz nieprawidłowości i 

zaleceń wyszczególnionych w protokołach z przeglądów – koszt materiałów pokrywa Zamawiający, 

po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji kosztorysu. 

 

 

 

 

 


