
Załącznik nr 2 do zaproszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Naprawa 7 urządzeń UPS oraz 4 modułów bateryjnych EBM. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 7 (siedmiu) urządzeń UPS Powerware 9125 oraz 4 

(czterech) modułów bateryjnych. Wykonawca przeprowadzi wszelkie naprawy i wymiany potrzebne do 

przywrócenia pełni sprawności urządzeń. 

2. Wszystkie urządzenia znajdują się w budynku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Jana Olbrachta 

94B w Warszawie. 

3. Wykonawca dokonana naprawy urządzeń w siedzibie Zamawiającego, o której mowa w pkt. 2 lub zabierze 

sprzęt do własnego serwisu. 

4. Przedmiotowy sprzęt nie jest objęty gwarancją ani opieką serwisową 

5. Wykonawca na własny koszt dostarczy niezbędne do przeprowadzenia naprawy części. Zamawiający posiada 

16szt. akumulatorów 9 Ah 12 V MW Power serii MWL 9-12L które mogą zostać wykorzystane do wykonania 

zamówienia. 

6. Zamawiający przedstawia poniżej wykaz sprzętu objętego zamówieniem wraz z opisem zidentyfikowanych 

usterek.  W celu wykonania własnej diagnostyki sprzętu, Zamawiający przewiduje możliwość oględzin sprzętu 

objętego zamówieniem, przed złożeniem oferty.  Oględziny sprzętu są możliwe w siedzibie Zamawiającego w 

dniach 26-28 listopada 2018 po uprzednim zgłoszeniu. Zamawiający nie ponosi ewentualnych kosztów 

przeprowadzenia tego przeglądu. 

LP Rodzaj urządzenia Rodzaj uszkodzenia Proponowany zakres 

naprawy 

1 Powerware 9125 

Model: PW9125 

2000i BLK 

Uszkodzenie ładowarki, 

falownik sprawny, 

kondensatory wyjściowe do 

wymiany, brak baterii 

akumulatorów, brak mostu 

kablowego od baterii do 

gniazda UPS 

Wymiana ładowarki i 

kondensatorów DC, 

uzupełnienie pakietu 

bateryjnego i mostu 

kablowego 

2 Powerware 9125 

Model: PW9125 

2000i BLK 

uszkodzenie falownika, 

uszkodzenie toru 

komunikacyjnego (wstążki) do 

płyty czołowej, brak modułu 
bateryjnego i mostów 

wymiana falownika 

wymiana wstążki, 

uzupełnienie pakietu 

bateryjnego 

3 Powerware 9125 
Model: PW9125 

3000G(E) 

 

Przebicie obwodu fazowego do 
uziemienia obudowy w 

uzwojeniu pierwotnym 

transformatora. Nadpalona 

izolacja transformatora. Bateria 

akumulatorów sprawna. 

Wymiana 
transformatora, dostawa 

i wymiana łączników 

kablowych do baterii 

akumulatora. 

Formowanie baterii 

akumulatorów.  

4 Powerware 9125 

Model: PW9125 

2000i BLK 

 

Uszkodzone wentylatory płyty 

głównej, radiator ładowarki z 

oznakami przegrzania. 

Uszkodzone kondensatory DC. 

Wymiana układu 

ładującego (lub co 

najmniej radiatora) 

wymiana 

kondensatorów DC 

5 Powerware 9125 

Model: PW9125 
2000i BLK 

 

Przebicie obwodu fazowego do 

uziemienia obudowy w 
uzwojeniu pierwotnym 

transformatora. Nadpalona 

Wymiana 

transformatora, dostawa 
i wymiana łączników 

kablowych do baterii 

akumulatora. 



izolacja transformatora. Bateria 

akumulatorów sprawna. 

Formowanie baterii 

akumulatorów. 

6 Powerware 9125 

Model: PW9125 

2000i BLK 

uszkodzenie falownika, 

uszkodzenie toru 

komunikacyjnego (wstążki) do 

płyty czołowej,  

wymiana falownika 

wymiana wstążki,  

7 Powerware 9125 

Model: PW9125 

2000i BLK 

Uszkodzenie ładowarki, 

falownik sprawny, 

kondensatory wyjściowe do 

wymiany, brak baterii 
akumulatorów, brak mostu 

kablowego od baterii do 

gniazda UPS 

Wymiana ładowarki i 

kondensatorów DC, 

uzupełnienie pakietu 

bateryjnego i mostu 
kablowego 

8 EBM 

Model: PW9125 

48 EBM BLK 

Uszkodzona obudowa przez 

wyciek elektrolitu do 

wewnątrz. Brak akumulatorów 

Czyszczenie i 

zabezpieczenie 

antykorozyjne obudowy, 

dostawa i montaż 

pakietów akumulatorów 

i łączników kablowych 

9 EBM 

Model: PW9125 

48 EBM BLK 

Brak akumulatorów dostawa i montaż 

pakietów akumulatorów 

i łączników kablowych 

10 EBM 

Model: PW9125 

48 EBM BLK 

Akumulatory nieużywane  Formowanie pakietów 

akumulatorowych 

11 EBM 

Model: PW9125 
48 EBM BLK 

Akumulatory nieużywane Formowanie pakietów 

akumulatorowych 

7. Wymieniane części w trakcie naprawy urządzeń powinny być fabrycznie nowe. 

8. Na naprawiony sprzęt, Wykonawca udzieli  co najmniej  12 miesięcznej gwarancji . 

9. Dostarczone akumulatory powinny charakteryzować się parametrami: 

a. Pojemność 9Ah 

b. Napięcie nominalne 12V 

c. Waga poniżej 3kg 

d. Żywotność baterii zakładając temperaturę pracy 22oC – ponad 9 lat 

e. Dopuszczalna temperatura pracy przynajmniej w zakresie od 0oC do 40oC 

10. Zużyte komponenty Wykonawca na własny koszt odbierze i dokona utylizacji po wykonaniu naprawy. 


