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Nr ref.: AZZA/713-5/480/2013 

 

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro którego 
przedmiotem będzie: 
 
Usługa konserwacji Systemu Alarmu Pożarowego na obiekcie ORL Zabierzów przez okres 36 
miesięcy.  
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Prace konserwacyjne dotyczące przeglądów kwartalnych i rocznych urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru 
system ARITECH firmy GE Security w obiekcie radiolokacyjnym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
zlokalizowanym w Zabierzowie koło Krakowa ul. Leśna 69. 
Zakres i ilość wykonywanych przeglądów wynika z rozporządzeń i instrukcji DTR.  
 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 
Oferta: 
Państwa oferta powinna zawierać: 
1. ceny jednostkowe netto/brutto za wykonanie przeglądu kwartalnego, 
2. ceny jednostkowe netto/brutto za wykonanie przeglądu rocznego,  
3. ogólna wartość zamówienia (cena netto i brutto w PLN) w okresie 36 miesięcy, 
4.  warunki płatności (preferujemy 21 dni od daty otrzymania faktury), 
4. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni). 
 
Do oferty powinny być dołączone:  
- kopia REGON, 
- kopia NIP, 
- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
 
Oferty prosimy składać do dnia 17.12.2013 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: m.sadkowska@pansa.pl . 
 
Po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, prosimy o niezwłoczne (lecz nie później niż w ciągu 7 dni od 
terminu składania ofert) dosłanie/dostarczenie oryginału oferty na adres: Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej, Dział Zakupów, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. 
 
Jednocześnie informujemy, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie cena 100%.  
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Wartość punktowa kryterium będzie wyliczana wg wzoru: 


 C

 C

OB

NCP  100 

gdzie: 
CP – ilość punktów przyznanych ofercie  
CN – najniższa zaoferowana ogólna wartość zamówienia      
COB – ogólna wartość zamówienia zaoferowana w ofercie badanej  
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Prace konserwacyjne  dotyczące przeglądów kwartalnych i rocznych urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru 

system ARITECH firmy GE Security w obiekcie radiolokacyjnym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

zlokalizowany w Zabierzowie koło Krakowa ul. Leśna 69. 

Zakres i ilość wykonywanych przeglądów wynika z rozporządzeń i instrukcji DTR.  

Zakres umowy powinien zawierać: 

1. Konserwacja kwartalna obejmuje: 

a) Sprawdzenie  wszystkich zapisów w książce pracy i podjęcie niezbędnych działań, 

doprowadzających do prawidłowej pracy instalacji, 

b) Uruchomienie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, 

w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla 

określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia 

ostrzegawcze i pomocnicze, 

c) Sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo, 

d) Spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarowej lub do zdalnego centrum stałej 

obserwacji, 

e) Przeprowadzenie kontroli i prób, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta, 

f) Rozpoznanie czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które 

mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz 

sygnalizatorów akustycznych i – jeżeli tak – dokonanie oględzin. 

2. Konserwacja roczna obejmuje: 

a) Przeprowadzenie prób zalecanej dla obsługi codziennej tj. sprawdzenie czy centrala, tablica i 

panel wskazują stan dozorowania lub czy każde odchylenia  od stanu dozorowania jest 

odnotowane w książce pracy i czy we właściwy sposób została zawiadomiona  firma prowadząca 

konserwację czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto 

odpowiednie działania czy jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona to została 

przywrócona do stanu dozorowania, 

b) Sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta, 

c) Sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji 

pomocniczych, 

d) Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, 

e) Dokonanie oględzin w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w 

jego przeznaczeniu, które mogły wypłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić czy pod 
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każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy 

wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, 

f) Sprawdzeniu i przeprowadzeniu prób wszystkich baterii akumulatorów. 

 

Zamówienie nie obejmuje napraw koniecznych do wykonania a stwierdzonych w trakcie przeprowadzanej 
konserwacji.   
 
 


