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Załącznik nr 6 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Spis zawartości przedmiotu zamówienia: 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

III. Część informacyjna przedmiotu zamówienia 

 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot  zamówienia: zakup systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z montażem w budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  

1.Zakres prac: 

- wymiana istniejącego osprzętu i urządzeń na nowe tj.: centrala sygnalizacji pożaru, czujki pożarowe, 

ręczne ostrzegacze, moduły wejść/wyjść, sygnalizatory, wskaźniki zadziałania itp. bez wymiany 

okablowania instalacji z zastrzeżeniem gdy wymiana w/w elementów systemu wymaga zmiany 

okablowania, 

- wykonanie zgodnej z przepisami prawa i Polskimi Normami, z zasadami projektowania i wiedzą 

techniczną dokumentacji projektowej wykonawczej i dokumentacji projektowej powykonawczej w 

zakresie niezbędnym do zrealizowania prac, umożliwiającej wykonanie zamierzonych prac, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia; 

- powiązanie systemu SAP z systemami biorącymi udział w procesie zabezpieczenia pożarowego 

obiektu i ewakuacji ludzi 

- wykonanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia towarzyszących prac konserwacyjnych 

mających na celu przywrócenie do stanu pierwotnego elementów konstrukcyjnych w tym powierzchni 

i płyt sufitowych oraz ścian  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami 

- zabezpieczenie urządzeń i innego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń przed zabrudzeniem, 

- przeprowadzenia prób instalacji i szkoleń pracowników Sądu, 

-  osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia zwanej dalej OPZ stanowiącej wymagania Zamawiającego. 

2.Spodziewane efekty : 

 Wyposażenie budynku WSA w Kielcach w nowoczesny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej 

zapewniający jego całkowitą ochronę i realizujący w przypadku powstania pożaru zadania wynikające 

z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w szczególności powodujące: 



Niniejszy dokument z podpisem Zamawiającego znajduje się w siedzibie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach – Oddział Administracyjno-Gospodarczy 

 

 

ZP-1/2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10 , 25-366 Kielce 

NIP 657-26-20-103, REGON 260006998, tel. 41 340 52 00 

 

  

2  

1) transmisję sygnału alarmu pożarowego do firmy świadczącej na rzecz Zamawiającego usługę 

związaną z całodobowym monitorowaniem systemu sygnalizacji alarmu pożaru, 

2) wyłączenie odpowiednich central wentylacyjnych znajdujących się w ustalonych strefach ppoż. 

po zainicjonowaniu pożaru zgodnie z  procesem zabezpieczenia pożarowego obiektu i ewakuacji 

ludzi, 

3) wysterowanie klap dymowych w kanałach wentylacyjnych z podziałem na strefy 

4) wysterowanie i powiązanie z istniejącym systemem oddymiania klatek schodowych – sam system 

nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że konfiguracja i technologia 

nowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru zwanej dalej SAP będzie wymagała zmian w systemie 

oddymiania klatek schodowych, 

5) otwarcie drzwi przeciwpożarowych wchodzących w skład ograniczonych stref dostępu i 

głównych wejściowych do budynku Sądu poprzez systemy automatycznego otwarcia oraz 

zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych,  

6) wysterowanie wind hydraulicznych osobowych poprzez uruchomienie awaryjnego zjazdu kabiny 

i otwarcie drzwi, 

7) wysterowanie zaworu gazu 

8) powiązanie i współpraca z konwencjonalnym systemem sygnalizacji pożaru w archiwach 

zakładowych ( 3 szt.) i gaszenia gazem opartego na centrali POLON-ALFA IGNIS 1000 – sam 

system nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że konfiguracja i 

technologia nowego systemu SAP będzie wymagała zmian w systemie gaszenia gazem 

9) powiązanie i współpraca z detekcją tlenku węgla w garażach wielostanowiskowych  

i wysterowanie wentylatorów wyciągowych, 

10) powiązanie i współpraca z istniejącym zintegrowanym systemem zarządzania budynkiem BMS 

opartym o protokół komunikacyjny BACnet i sterowniki systemowe Delta Controls, 

11) ponadto konieczna jest współpraca systemu SAP z pozostałymi systemami Zamawiającego, które 

w swym przeznaczeniu mogą brać udział bądź wykonywać zadania związane z powstaniem 

pożaru wynikające z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń.  

3. Opis budynku 

3.1.Ogólne dane o budynku 

Dane ogólne 

1 Wnioskodawca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

2 Adres obiektu ul. Prosta 10, 25-366 Kielce 

3 Konstrukcja / technologia 

budynku 

Ceglano-kamienny i żelbetowy ze ścianami osłonowymi 

warstwowymi, ceramicznymi 

4 
Rok oddania obiektu do 

użytkowania 

Część budynku powstała w latach 1959/1961 przebudowano i 

dobudowano w latach 2004/2005 
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5 Liczba kondygnacji 4 

6 

Powierzchnia użytkowa 

budynku 4156 m2 

 

3.2.Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

Prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie w latach 2004/2005 wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Prostej 10 w Kielcach na potrzeby 

siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

- Budynek o 4 kondygnacjach z pełnym podpiwniczeniem, zabudowany w technologii żelbetowej, 

szkieletowej i kamienno-ceglanej 

- Ściany piwnic – częściowo z kamienia i częściowo z cegły i konstrukcji żelbetowej, obłożone cegłą 

pełną. 

- Ściany kondygnacji naziemnych – ceglane i konstrukcji żelbetowej, obłożone cegłą pełną. 

- Stropy – częściowo żelbetowe i częściowo w systemie DMS 

- Konstrukcja dachu - stropodach żelbetowy, wełna mineralna 20cm, wentylowana pustka powietrzna, 

płyta dachowa przykryta papą. 

- Podłoga w piwnicy żelbetowa. 

- Instalacje wewnętrzne: instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego 

ogrzewania, chłodu, wentylacyjna, gazowa  

Wszelkie prace przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego w oparciu o istniejący projekt wykonawczy pn. Instalacje 

teletechniczne z 2004 roku oraz niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów jak również uzupełnień 

i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyskuje wszelkie 

informacje o dostępie do pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi, muszą 

uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej 

do Zamawiającego, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Obiekt podczas 

wykonywania wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia będzie użytkowany. W związku z 

powyższym Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania terminu i sposobu wykonania najbardziej 

uciążliwych prac z Zamawiającym. 

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej 
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Dokumentację wykonawczą Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

Przy projektowaniu i doborze urządzeń należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

1. Jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w OPZ, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami  i istniejący projekt 

wykonawczy pn. Instalacje teletechniczne z 2004 roku. 

2. Proponowane materiały do montażu winny być trwałe, co najmniej 15 lat i  

 nowe tzn. z datą produkcji 2019-2020 r. Podobną trwałość użytkowania powinny   

 posiadać wszystkie materiały, które zostaną użyte do wykonania montażu 

3. Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz 

wysokim standardem wykonania wszystkich urządzeń.  

4. Wszystkie zastosowane elementy muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, BHP i użytkowych. 

5. Proponowane urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej 

( świadectwa dopuszczenia) przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB  

6. SAP musi zapewniać: 

a) transmisję sygnału alarmu pożarowego do firmy świadczącej na rzecz Zamawiającego usługę 

związaną z całodobowym monitorowaniem systemu sygnalizacji alarmu pożaru, 

b) wyłączenie odpowiednich central wentylacyjnych znajdujących się w przyjętych strefach 

ppoż. po zainicjonowaniu pożaru zgodnie z  procesem zabezpieczenia pożarowego obiektu i 

ewakuacji ludzi – 9 central wentylacyjnych rozmieszczonych w różnych częściach budynku 

(zgrupowane: 5+2+2) 

c) wysterowanie klap dymowych w kanałach wentylacyjnych z podziałem na strefy – 33 klap w 

kanałach wentylacyjnych rozmieszczone w różnych częściach budynku (zgrupowane: 

17+10+6+3) 

d) wysterowanie i powiązanie z istniejącym systemem oddymiania klatek schodowych – sam 

system nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że konfiguracja i 

technologia nowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru zwanej dalej SAP będzie wymagał 

zmian w systemie oddymiania klatek schodowych – 3 systemy rozmieszczone w różnych 

częściach budynku 

e) otwarcie drzwi przeciwpożarowych wchodzących w skład ograniczonych stref dostępu i 

głównych wejściowych do budynku Sądu poprzez systemy automatycznego otwarcia oraz 

zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych – 8 szt.,  

f) wysterowanie wind hydraulicznych osobowych poprzez uruchomienie awaryjnego zjazdu 

kabiny i otwarcie drzwi – 2 szt. rozmieszczone w różnych częściach budynku, 

g) wysterowanie zaworu gazu – 1 szt., 

h) powiązanie i współpraca z konwencjonalnym systemem sygnalizacji pożaru w archiwach 

zakładowych ( 3 szt.) i gaszenia gazem opartego na centrali POLON-ALFA IGNIS 1000 – sam 

system nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że konfiguracja i 
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technologia nowego systemu SAP będzie wymagał zmian w systemie gaszenia gazem ( 

zgrupowane: jedno przy drugim), 

i) powiązanie i współpraca z detekcją tlenku węgla – 1 system w garażach wielostanowiskowych 

i wysterowanie wentylatorów wyciągowych – 2 szt. i centrali wentylacyjnej nr 5 (zgrupowane: 

w jednym miejscu), 

j)powiązanie i współpraca z istniejącym zintegrowanym systemem zarządzania budynkiem BMS 

opartym o protokół komunikacyjny BACnet i sterowniki systemowe Delta Controls – poprzez 

pełną wizualizację w sposób przejrzysty ma wyświetlać na zaprojektowanym i dostarczonym 

ekranie monitora (co najmniej 32 cali) przystosowanym do pracy ciągłej aktualny stan 

wszystkich urządzeń detekcyjnych i kontrolno-sterujących na tle planów i schematów obiektu 

rozmieszczonych kondygnacjami i dających wskazówki dotyczące wymaganych czynności. Na 

jednym monitorze będzie wyświetlany rzut kondygnacji budynku z możliwością zmiany przez 

użytkownika poszczególnych pięter, w przypadku pojawienia się zdarzenia ostrzegawczego 

lub alarmu automatycznie wyświetlony zostanie plan budynku dotyczący konkretnego 

zdarzenia w sposób graficzny, dodatkowo system wygeneruje stosowny plan czynności 

zaradczych zawierający wszelkie niezbędne informacje dla użytkownika w dalszym 

postępowaniu. Na drugim istniejącym monitorze wyświetlane będą listy zdarzeń 

systemowych różnego typu komunikaty o alarmach, usterki, wyłączenia ostrzegaczy, itp. dając 

użytkownikowi możliwość równoczesnej obserwacji planu monitorowanego obiektu oraz 

odczytu informacji związanych z całym systemem BMS. Informacje mają być umieszczane w 

centralnym punkcie systemu i zapisywane jako rejestr zdarzeń, które będzie można 

wydrukować. System ma umożliwić generowanie raportów sprawozdawczych oraz zapisanie 

wszelkich czynności roboczych i zdarzeń operacyjnych dokonywanych przez obsługę. 

Działanie systemu ma umożliwić bezpośrednie wybieranie i pokazanie stanu żądanego 

ostrzegacza lub elementu wykonawczego oraz dokonaniu na nim zamierzonego działania np. 

sprawdzenie stanu poszczególnych elementów systemu. Graficznie reprezentowany system 

SAP na monitorach komputera PC oraz ich obsługa za pomocą myszy komputerowej i 

standardowego interfejsu programów pracujących w środowisku Windows ma być 

przedstawiony w sposób intuicyjny i prosty dla obsługi. 

k) ponadto konieczna jest współpraca systemu SAP z pozostałymi systemami Zamawiającego, 

które w swym przeznaczeniu mogą brać udział bądź wykonywać zadania związane z 

powstaniem pożaru wynikające z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń. 

Wskazana centrala i wszystkie elementy systemu SAP zaprojektowane i przewidziane do wymiany 

istniejącego systemu SAP muszą być tak dobrane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym przepisom prawa i Polskim Normom oraz zasadom wiedzy technicznej. Filozofią rozwiązań 

projektowych powinna być prostota jak również powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, 

aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich 

kosztach obsługi. Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 

sposób, aby bezawaryjnie pracowały w przewidywanych warunkach eksploatacyjnych Sądu. 
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           Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie 

badania technologiczne i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

1. Uzgodnienia i zatwierdzenie dokumentacji wykonawczej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

pożarowych 

2. Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja projektowa była poddana 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie dokonane przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o akceptacji przez Zamawiającego, 

który może odmówić akceptacji w każdym przypadku, gdy stwierdzi, że dokumentacja projektowa 

nie spełnia wymagań. 

5. Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

6. Zamawiający udostępni rzuty poszczególnych poziomów budynku Sądu w formie elektronicznej w 

formacie - dwg. 

        Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach istniejącego projektu wykonawczego  uznane zostaną za 

poprawne, mimo że ich sprawdzenie może wykazać pewne braki. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach 

niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie. 

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie zmian. Wykonawca 

opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest 

zobowiązany do montażu elementów w miejscu istniejącej lokalizacji rozmieszczenia elementów SAP. Po 

zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje na własny koszt 

dokumentację powykonawczą. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Zamawiającemu 

do akceptacji. 

  

2. Wykonanie wymiany systemu sygnalizacji alarmu pożaru 
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2. 1. Szczegółowy zakres wymagań systemu sygnalizacji alarmu pożaru 

Zaprojektowany system SAP musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego trzema centralami 

POLON-ALFA IGNIS 1000 rozmieszczonymi w zakładowych archiwach.  SAP musi zapewnić możliwość 

drukowania informacji o zdarzeniach alarmowych i przesyłania sygnałów alarmowych z central na 

wybrane telefony komórkowe i stanowiska komputerowe oraz transmisję sygnału alarmu pożarowego do 

do firmy świadczącej na rzecz Zamawiającego usługę związaną z całodobowym monitorowaniem systemu 

sygnalizacji alarmu pożaru. Szczegóły w tym zakresie Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie opracowania projektu.  

Wymagania dla centrali sygnalizacji alarmu pożaru: 

Centrala sygnalizacji pożarowej musi być wieloprocesorowym urządzeniem z podwójnym 

układem sterowników procesorowych (z tzw. redundancją), gwarantującym niezawodną pracę systemu i 

dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru, 

integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania 

pożarów. Centrala musi koordynować pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmować decyzję o 

zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o 

przekazaniu informacji lokalnej obsłudze jak również do firmy świadczącej na rzecz Zleceniodawcy usługę 

związaną z całodobowym monitorowaniem systemu sygnalizacji alarmu pożaru. Centrala ma być 

wyposażona w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej 

pętli, którą można rozbudować o co najmniej do sześciu pętli. Linie dozorowe muszą pracować w układzie 

pętlowym oraz umożliwiać pracę w otwartym (promieniowym) układzie. Centrala ma kontrolować i 

sygnalizować przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii 

dozorowej. Centrala ma mieć możliwość utworzenia programowo tyle stref dozorowych co liczba czujek 

zamontowanych w budynku Sądu, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika. W 

przypadku alarmu komunikaty te mają pojawić się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na 

szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto ma być możliwość programowania własnych 

komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń 

automatyki pożarowej. Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, na 

podstawie algorytmów decyzyjnych, centrala ma wywołać alarm I lub II stopnia, zależnie od 

zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. Jednocześnie dla każdej ze stref 

dozorowej ma być możliwość zaprogramowania jednego z wielu wariantów alarmowania. Warianty te, 

programowane w konkretnych strefach, mają umożliwić poprawne wykorzystanie systemu wykrywania 

pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwolić na 

wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. 

Projektowana centrala ma umożliwić aby w pojedynczej strefie można było podzielić zainstalowane w niej 

elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. Centrala ma 

współpracować z interaktywnymi optycznymi czujkami dymu i czujkami wielosensorowymi. 

Centrala ma umożliwić co najmniej utworzenie takich wariantów jak: alarmowanie zwykłe jedno i 

dwustopniowe, alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne, alarmowanie jednostopniowe w trybie 

pracy „Personel nieobecny”, alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe, 
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alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową, alarmowanie jedno i dwustopniowe 

interaktywne, alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe, jedno i 

dwustopniowe alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu po upływie ustalonego czasu. Centrala 

ma posiadać co najmniej 16 nadzorowanych przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi 

oraz 8 nadzorowanych linii sterujących przeznaczonych do sterowania urządzeniami sygnalizacyjnymi i 

przeciwpożarowymi z możliwością dalszego rozbudowania. Wyjścia te muszą posiadać możliwość 

powiązania programowego z dowolną strefą lub grupą stref w różnych  kategoriach pracy oraz w dużej 

liczbie wariantów w ramach kategorii wg przyjętego algorytmu decyzyjnego.  

Zaprojektowana centrala ma posiadać wbudowane wyjścia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i 

PS/2) umożliwiające dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, czytnika kodów paskowych, 

systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali 

sygnalizacji równoległej. Centrala ma zawierać interfejs protokołu komunikacyjnego przeznaczony do 

konwertowania transmisji sygnałów z centrali SAP na protokół BACnet MS/TP, na którym oparty jest 

istniejący zintegrowany system nadzoru BMS w budynku WSA w Kielcach. Interfejs ten ma umożliwić 

wykonanie wizualizacji i nadzór nad całym system SAP i współpracującym z nim urządzeniami jako 

wspólna platforma integrująca różne instalacje bezpieczeństwa i pozostałe użytkowe w budynku WSA w 

Kielcach. 

Centrala musi rejestrować co najmniej 1500 ostatnich zdarzeń, które mogą mieć miejsce podczas 

dozorowania obiektu oraz licznik alarmów pożarowych min 8000 alarmów. Zdarzenia te muszą mieć 

możliwość wydrukowania na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu 

wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki termicznej. Centrala ma umożliwić dostęp 

obsługi wg przyjętych poziomów poprzez nadanie haseł.  

Centrala sygnalizacji pożarowej swą konstrukcją obudowy jak również pod względem zasilania 

rezerwowego ma zapewnić umieszczenie 4 akumulatorów 12V/17 Ah oraz umożliwić rozbudowę o kolejne 

akumulatory w przypadku takiej potrzeby. Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP 

powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta 

musi być wystarczająca do zapewnienia 

alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. 

 

Szczegółowy zakres wymiany: 

a) demontaż obecnie zainstalowanych w pomieszczeniach ok. 401 szt. czujek optycznych typu ESSER 

wraz z gniazdami, 

b) dostawa i montaż z wykorzystaniem istniejącego okablowania wraz z gniazdami ok. 401 

procesorowych, analogowych optycznych czujek dymu z automatyczną kompensacją czułości przy 

postępującym zabrudzeniu komory optycznej oraz przy zmianach ciśnienia jak również 

kondensacji pary wodnej, pracujących w trybie interaktywnym, komunikując się pomiędzy sobą, 

wykrywających pożary testowe od TF2 do TF5, posiadających wewnętrzny izolator zwarć oraz 

regulowaną z czułością zadziałania pozwalając na indywidualne dostosowanie zdolności 

wykrywających dym czujek do konkretnych pomieszczeń, spełniających wymagania normy PN-EN 
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54-7, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy i przywrócenia estetyki powierzchni sufitu do 

stanu pierwotnego lub wymiany płyty sufitowej modułowej na nową,   

c) dostawa i montaż z wykorzystaniem istniejącego okablowania wraz z gniazdami ok. 10 

procesorowych, interaktywnych analogowych czujek wielosensorowych ciepła i dymu w 

wyznaczonych pomieszczeniach (aneksy kuchenne), wykrywających pożary testowe od TF1 do 

TF9, spełniających wymagania norm PN-EN 54-7 i PN-EN 54-5, ze szczególnym uwzględnieniem 

naprawy i przywrócenia estetyki powierzchni sufitu do stanu pierwotnego lub wymiany płyty 

sufitowej modułowej na nową,   

d) demontaż istniejących oraz dostawa i montaż ok. 202 wskaźników zadziałania czujek ze  

szczególnym uwzględnieniem naprawy i przywrócenia estetyki powierzchni sufitu do stanu   

pierwotnego lub wymiany płyty sufitowej modułowej na nową,   

e) demontaż istniejących oraz dostawa i montaż około 14 sztuk elementów kontrolno-    

 sterujących i  elementów wielowejściowych– ilość elementów może się zmienić w zależności od 

przyjętego systemu, 

f) demontaż centrali pożarowej ESSER 8000M w pomieszczeniu portierni, 

g) dostawa i montaż centrali pożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy i przywrócenia 

estetyki powierzchni ścian do stanu pierwotnego, 

h) demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych około 15 sztuk adresowanych ręcznych 

ostrzegaczy pożarowych, natynkowych, wyposażonych w wewnętrzne izolatory zwarć, 

spełniających wymagania norm EN 54-11:2001+A1:2005, EN 54-17:2005+AC:2007, ze 

szczególnym uwzględnieniem naprawy i przywrócenia estetyki powierzchni ścian do stanu 

pierwotnego. 

i) demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych około 4 sztuk czujek kanałowych   

procesorowych, analogowych optycznych czujek dymu z automatyczną kompensacją czułości przy 

postępującym zabrudzeniu komory optycznej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji pary 

wodnej, pracujących w trybie interaktywnym, komunikując się pomiędzy sobą, wykrywających pożary 

testowe od TF2 do TF5, posiadających wewnętrzny izolator zwarć oraz regulowaną z czułością zadziałania 

pozwalając na indywidualne dostosowanie zdolności wykrywających dym, spełniających wymagania 

normy PN-EN 54-7,  

j) demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych około 18 sztuk adresowalnych 

sygnalizatorów i włączenie ich do adresowalnych linii dozorowych wraz z osprzętem 

współpracującym, wyposażonych w wewnętrzne izolatory zwarć, ze szczególnym uwzględnieniem 

naprawy i przywrócenia estetyki powierzchni sufitów do stanu pierwotnego, 

k) przed montażem czujek pożarowych należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz    

           oporność i pojemność kabli linii dozorowej, które nie mogą przekroczyć wartości   

           właściwych dla systemu- wynik z badania należy przedstawić protokolarnie 

l) instalację elektryczną o napięciu 230 VAC zasilająca urządzenia wchodzące w skład   

           systemu SAP należy dokonać badania rezystancji izolacji i skuteczności zerowania     

           zgodnie z normą PN-HD 60364-6 - wynik z badania należy przedstawić protokolarnie 
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m) wartości właściwych dla systemu, 

n) zaprogramowanie systemu, rozruch i wykonanie testów, 

o) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu dla Zamawiającego,   

p) przekazanie wszystkich kodów, haseł, kluczy licencyjnych, oprogramowania oraz wszystkich 

innych informacji umożliwiających Zamawiającemu pełną kontrolę i obsługę całego systemu SAP 

bądź informacji na temat wymogów serwisowania wg zaleceń producenta, obowiązujących 

przepisów itp..   

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Wszelkie roboty będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej, opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.  

 

Wymagania Zamawiającego nie roszczą sobie pretensji do miana wyczerpujących i Wykonawca winien to 

wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i planowaniu wymiany elementów oraz 

kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i 

zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 

wymagania. 

Prace prowadzone będą w pełni funkcjonującym WSA w Kielcach. Wykonawca będzie współpracował z 

pracownikami Sądu, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja Sądu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część instalacji, co 

zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie 

takich napraw, obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca jest obowiązany przestrzegać  przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Personel techniczny przebywający stale na terenie Sądu powinien używać odpowiednich roboczych 

uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być dostosowane do wypełniania przez noszące 

osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale powinny być schludne i w dobrym stanie.  

Wykonawca na etapie przedłożenia dokumentacji projektowej do akceptacji Zamawiającemu jest 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu listy wszystkich materiałów, które zamierza wykorzystać 

w procesie wymiany centrali i elementów wchodzących w skład systemu SAP. 

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 
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żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami BHP wykonania 

prac związanych z demontażem i składowaniem istniejących elementów objętych przedmiotem 

zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeń na terenie Sądu lub w magazynie i ponosi 

odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładunku. 

Po wykonaniu montażu urządzeń, a przed ich oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia prób końcowych oraz wykonania stosownych pomiarów. 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 

obowiązujących Normach PN (EN-PN) lub równoważnych oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 

Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, 

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 

- wykonania pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji, 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 

- kompletności elementów instalacji. 

Ogólne procedury Odbioru Końcowego Prac 

Prace montażowe i projektowe będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych oraz niezwłocznie po tym, gdy 

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, ukończy wszystkie prace i dokona ich prób oraz 

usunie wady. 

Przez pojęcie „Protokołu Końcowego Odbioru Robót” rozumie się protokół końcowego Odbioru Robót za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

Dokumenty Odbioru Końcowego Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w wersji 

papierowej i elektronicznej w formacie –dwg. w 3 egzemplarzach: 

1) dokumentacja wykonawcza projektowa, 

2) dokumentacja powykonawcza, 

3) dokumentacja techniczno-ruchowa wszystkich zainstalowanych urządzeń, 

Pozostałe dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym: 

-  wymagane atesty, aprobaty, certyfikaty lub deklaracje zgodności zainstalowanych       
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 materiałów urządzeń i sprzętu, 

-protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów, 

-sprawozdanie z rozruchu, 

-instrukcje eksploatacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP), 

- instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno-ruchową dla całości zainstalowanych urządzeń i 

sprzętu 

Odbiór końcowy prac będzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, w 

tym Dyrektora WSA w Kielcach, Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego, Administratora 

Sieci Komputerowych i Rzemieślnika Specjalisty oraz przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót Zamawiającemu w formie pisemnej.  

 

PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

Wszystkie prace wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi 

Normami lub im równoważnymi. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu prac, należy 

stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są 

dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim. 

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2018 poz. 620 ze zmianami) 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2002, Nr 166, poz. 1360 z późn. 

zm.) 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 

719). 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010.85.553 z późn. 

zm.) 

 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, 

odbioru, eksploatacji i konserwacji  

 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007  

 PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory 

akustyczne  

 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe  

 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 6  
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 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą 

A1:2006  

 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006  

 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z 

wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego  

    PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą    

      AC:2007  

 PN - EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Zastępuje PN-70/E-79100 lub równoważna; 

 PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02 lub równoważna; 

 PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe lub równoważna; 

 PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa lub równoważna; 

 PN - IEC 60464 - 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia lub 

równoważna; 

 PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia lub równoważna; 

 PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Zasady lub równoważna; 

 Wytyczne Inwestora  

 Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych  

 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010  

 Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej  

 Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń.  

 Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej JTB/SITP mgr inż. Jerzy Ciszewski, 

Opracował: 

Zatwierdził: 


