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                              ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

   

 

 

SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem Zamówienia : jest remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku  Hotelu Rychło w Bogatyni  

ul. Pocztowa 15. 

Prace obejmują m.in.: 

1) demontaż obecnego Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP - centrali wykrywania pożaru ESSETRONIC 8007  

– szt.1, 

2) zainstalowanie centralki systemu wykrywania pożaru ESSETRONIC 8007 lub równoważnej, zapewniającą 

transmisję  alarmów pożarowych przez dwa tory transmisji sygnałów alarmowych z Hotelu Rychło w Bogatyni do 

stacji odbioru alarmów pożarowych np. INIM SMATLOOP 2080-PG lub Cerberus Pro FC724-ZA - szt. 1, 

3) demontaż akumulatora do centrali pożarowej - szt. 2, 

4) montaż akumulatora do centrali pożarowej, 12 V zapewniający pracę min.24 Ah (w zależności od wybranego 

modelu centrali pożarowej) - szt. 2,  

5) demontaż gniazd czujek dymowych analogowych z izolatorem zwarć - szt. 9, 

6) instalowanie gniazd czujek dymowych analogowych z izolatorem zwarć  szt. 9, 

7) demontaż gniazd czujek dymowych analogowych standardowe - szt. 247, 

8) zainstalowanie gniazd czujek dymowych analogowych standardowe - szt. 247, 

9) demontaż czujek dymu - szt. 256, 

10) zainstalowanie procesorowa czujek temperatury nadmiernych różnic w uprzedni zainstalowanych gniazdach  

i obudowach wraz ze sprawdzeniem- szt. 10, 

11) zainstalowanie adresowe optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 

sprawdzeniem - szt. 171, 

12) zainstalowanie procesorowych jonizacyjnych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach 

wraz ze sprawdzeniem  - szt. 75, 

13) demontaż wskaźnika zadziałania czujki dymowej - szt. 118, 

14) zainstalowanie wnętrzowych wskaźników zadziałania czujki dymowej wraz ze sprawdzeniem – szt. 118, 

15) demontaż obudowy ręcznego ostrzegania pożaru – szt. 20, 

16) demontaż ręcznego ostrzegania pożarowego – szt. 20, 

17) zainstalowanie obudowy ręcznego ostrzegania pożarowego (czerwona). – szt. 19, 

18) zainstalowanie obudowy metalowego przycisku zewnętrznego ręcznego ostrzegacza pożarowego (czerwona) – 

szt.1, 

19) zainstalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach 

wraz ze sprawdzeniem - szt. 19, 

20) zainstalowanie zewnętrznego ręcznych ostrzegaczy pożaru- przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach  

i obudowach wraz ze sprawdzeniem – szt. 1, 

21) demontaż modułu wejścia/wyjścia z obudową.- szt. 3, 

22) montaż modułu wejście/wyjście z obudową i izolatorem zwarcia (sterownik liniowy 4G/2R) - szt. 3, 
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23) sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych - szt. 4, 

24) utylizację czujek dymu analogowych jonizacyjnych zawierających substancje promieniotwórcze - szt. 75, 

25) remont Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Hotelu Rychło w Bogatyni przy ul. Pocztowej 15, polegał będzie 

na wymianie 1 do 1 obecnie istniejącego systemu SSP, 

26) potwierdzenie sprawności technicznej instalacji stosownym protokołem, 

27) wykonanie projektu powykonawczego. 

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć 

materiały o parametrach takich samych lub lepszych niż wskazane powyżej.  

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do spełnienia przez zaoferowane materiały równoważne wymaganych przez 

Zamawiającego parametrów udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli w ocenie Zamawiającego 

materiały zaoferowane jako równoważne nie będą spełniały warunku równoważności, Zamawiający będzie miał prawo 

wymagać materiałów spełniających ten warunek. 

 

Osoby, które są przewidziane do obsługi, kontroli  lub nadzoru zainstalowanego systemu SAP należy przeszkolić  

w zakresie obsługi. Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone, 

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały i czynności, które są niezbędne dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

obowiązującymi przepisami i normami a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedza techniczną. 

 

 

ZABEZPIECZENIE TERENU PROWADZENIA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie realizacji umowy do 

odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu robót, wygrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób 

postronnych nie związanych z realizacją umowy. 

        

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały powinny posiadać certyfikaty, atesty  lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub PN.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów, atestów  lub deklaracji zgodności  

z aprobatą techniczną lub PN. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta tych 

materiałów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Zdemontowane materiały stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie wykonania 

Przedmiotu Zamówienia uwzględnić wartość zdemontowanych materiałów, które wg własnego uznania 

zagospodaruje lub zutylizuje. 

 

Wykonawca w celu dokonania prawidłowej wyceny zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania 

Przedmiotu Zamówienia i jego otoczeniem w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert, po 

uzgodnieniu dokładnego terminu z p. Małgorzatą Matelską tel. 601707441. 
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Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności, które są związane z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zakresem podanym powyżej, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie 

z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną. 

Cena ofertowa musi uwzględniać całkowite koszty przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem wizji lokalnych, koszt 

pełnienia nadzoru budowlanego, odbiór wykonanych prac przez osoby posiadające wymagane do tego uprawnienia oraz 

wszelkich opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami  

a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.   

Termin realizacji to 9 tygodni od podpisania Przedmiotu Umowy.     

  

 Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni posiadane projekty budowlano- wykonawcze w zakresie wykonywanych 

prac. 

 

Załączniki: 

1. Przedmiar (materiał pomocniczy)  

 

UWAGA: 
                           












