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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty/umowy 
w postępowaniu nr BDG-A. 2611.25.2018 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia „Konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń budynku”  
 

SSWiN - sygnalizacji włamania i napadu 
AC - Kontroli Dostępu  

CCTV - Telewizji Dozorowej  
RCP - Rejestracji Czasu Pracy 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia - wymagania ogólne. 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji systemów sygnalizacji włamania i 

napadu, kontroli dostępu rejestracji czasu pracy oraz telewizji dozorowej zwanych dalej 
elektronicznymi systemami zabezpieczeń w budynku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGiK) przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B w Warszawie. 

2) Wykaz sprzętu do konserwacji znajduje się w dokumentacji powykonawczej Systemów: 
Sygnalizacji włamania i napadu / kontroli dostępu/ rejestracji czasu pracy / telewizji dozorowej 
dla budynku GUGiK, z którą każdy Wykonawca powinien się zapoznać przed złożeniem ofert. 
W/w dokumentacja jest do wglądu dla Wykonawców w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B. w godzinach pracy urzędu (815 - 1615) po 
uprzednim uzgodnieniu czasu przyjścia. Urządzeniami podlegającymi konserwacji są: kamery 
TV, monitory LCD, sterownik dedykowany, rejestratory cyfrowe, dedykowany sprzęt 
komputerowy wraz z oprogramowaniem, zasilacze do kamer, koncentratory RIO, czujki: PIR, 
PIR+MW, drukarka termiczna, czujki kontaktronowe, czujki stłuczenia szkła, czytniki 
zbliżeniowe, moduły magistrali, kontrolery wraz z wyposażeniem, samozamykacze, 
elektrozaczepy, rygle, kontaktrony, zasilacze i akumulatory. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonywania napraw, z zastrzeżeniem, że części 
zamienne i materiały eksploatacyjne będą nabywane w drodze odrębnych zamówień i faktur 
(koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych nie jest objęty niniejszym 
zamówieniem). Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia faktury zakupu 
podzespołu. 

4) Konserwacje i naprawy należy wykonywać tylko z użyciem części i materiałów oryginalnych, 
wolnych od wad, posiadających certyfikaty i gwarancje producenta sprzętu. 

5) Materiały eksploatacyjne i części niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych (w tym 
baterie do zasilania urządzeń bezprzewodowych) dostarczać będzie Wykonawca. 

6) Czyszczenie i konserwacja podzespołów instalacji wymienionych powyżej musi odbywać się 
przy użyciu urządzeń oraz właściwych środków, stanowiących własność Wykonawcy. Koszty 
poniesione na ich zakup są wkalkulowane w cenę ryczałtowa, wymienioną w § 3 ust. 1 
umowy. W przypadku uszkodzenia sprzętu w wyniku zastosowania niewłaściwych materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest naprawić uszkodzenie na własny koszt. 

7) Konserwacje należy wykonywać w cyklu kwartalnym w terminie między 15 a 30 dniem 
miesiąca. Szczegółowy dzień wykonania konserwacji Wykonawca będzie każdorazowo 
uzgadniał telefonicznie, faksem lub e-mailem z Zamawiającym. 

8) Konserwacja sprzętu będzie wykonywana w godzinach 815 - 1615, od poniedziałku do piątku, w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przez techników Wykonawcy przeszkolonych 
przez producenta i posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne. 

9) Naprawa następuje na zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego, w sytuacji unieruchomienia 
urządzenia z powodu awarii i braku możliwości uruchomienia w ramach zwykłej eksploatacji 
oraz obejmuje między innymi wykonanie następujących czynności: 
a) ocenę stanu technicznego urządzenia z dokładnym opisem rodzaju awarii, 
b) określenie kosztów części zamiennych, 
c) usunięcie awarii (niezwłocznie po zaakceptowaniu przez przedstawiciela 

Zamawiającego kosztorysu naprawy) - w tym demontaż zużytych lub zniszczonych 
części i montaż części zamiennych, 

d) czyszczenie urządzeń wewnątrz i na zewnątrz, 
e) regulacje urządzenia, 
f) testowanie urządzenia w obecności użytkownika, 
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g) sporządzenie protokołu naprawy (zawierającego: nazwę i typ urządzenia, numer 
fabryczny, lokalizację urządzenia, opis wykonanych czynności, listę wymienionych 
części) na formularzu Wykonawcy zaakceptowanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego). 

10) Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć naprawę zepsutego urządzenia w ciągu 8 godzin 
roboczych liczonych od chwili otrzymania zgłoszenie o awarii i do naprawienia sprzętu w 
terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o awarii. 

11) W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w pkt 10, Wykonawca ma 
obowiązek w ciągu 24 godzin od upływu wspomnianego terminu, dostarczyć i zainstalować na 
czas dokończenia naprawy sprzęt zastępczy, o podobnych parametrach technicznych i 
standardach jakościowych, kompatybilny z pozostałymi elementami systemu 

12) W przypadku, gdy przewidywany koszt naprawy konserwowanego urządzenia przekroczyłby 
koszt zakupu nowego analogicznego urządzenia, powinien nastąpić zakup nowego 
analogicznego urządzenia. 

13) Naprawy sprzętu odbywać się mogą również poza godzinami czasu pracy obowiązującego u 
Zamawiającego (przy założeniu czasu pracy w GUGiK w godzinach od 815 do 1615), po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego terminu wykonania naprawy. 

14) Wykonawca poda numer faksu oraz numer telefonu i adres e-mail do całodobowych zgłoszeń 
we wszystkie dni tygodnia. 

15) Wykonawca będzie przechowywać na czas umowy u Zamawiającego  dysk twardy ( HD ) z 
obrazem systemu operacyjnego wraz  programami  ESZ na wypadek awarii komputera.  

 
2. SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu 

SSWiN bazuje na oprogramowaniu „Galaxy Gold" i „Alarm Monitoring". Liczba kontrolerów w 
całym budynku szt. 27 zaś liczba czujników szt. 85. Konserwacja systemu sygnalizacji włamania i 
napadu polega na cyklicznym, zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi w pkt. 1, wykonaniu 
poniższych czynności: 
1) Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń na 

podstawie dokumentacji technicznej. 
2) Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi 

ręcznie. 
3) Sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. 
4) Sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne. 
5) Sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych. 
6) Sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego. 
7) Sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy. 
8) Sprawdzenie sprzętu komputerowego będącego integralną częścią systemu. 
9) Sprawdzenie toru transmisji danych. 

 
3. AC - Kontroli Dostępu 
AC bazuje na oprogramowaniu „Starwatch Itdc Pro II". Liczba kontrolerów szt. 27 w całym budynku, ilość 
pomieszczeń objętych kontrolą dostępu szt. 67. Konserwacja systemu kontroli dostępu polega na 
cyklicznym, zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi w pkt. 1, wykonaniu poniższych czynności: 

1) Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na 
podstawie dokumentacji technicznej. 

2) Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi 
ręcznie. 

3) Czyszczenie głowic czytników kart zbliżeniowych. 
4) Sprawdzenie i regulacja rygli elektromagnetycznych. 
5) Sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. 
6) Sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne, wykonanie kopii zbiorów 

danych dla ewentualnego podniesienia systemu w razie awarii. 
7) Sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą. 
8) Sprawdzenie czy System Kontroli Dostępu jest całkowicie w stanie gotowości do pracy. 
9) Sprawdzenie stanu akumulatorów w kontrolerach. 
10) Sprawdzenie toru transmisji danych. 
11) Sprawdzenie sprzętu komputerowego będącego integralną częścią systemu. 
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4. CCTV - Telewizji Dozorowej 
CCTV bazuje na oprogramowaniu „ReMonPRO" wraz z jego późniejszymi wersjami. Kamer szt. 33, 
multiplekserów szt.3 oraz komputer administratora. Konserwacja systemu telewizji dozorowej polega na 
cyklicznym, zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi w pkt. 1, wykonaniu poniższych czynności: 

1) Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia. 
2) Sprawdzenie urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej. 
3) Sprawdzenie poprawności działania wszystkich kamer i multiplekserów. 
4) Sprawdzenie poprawności działania wszystkich monitorów. 
5) Sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. 
6) Sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne. 
7) Czyszczenie szyb w kamerach zewnętrznych. 
8) CZYSZCZENIE KAMER KOPUŁOWYCH. 
9) SPRAWDZENIE CZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ JEST CAŁKOWICIE W STANIE GOTOWOŚCI 

DO PRACY. 
10) WYKONANIE KOPII ZBIORÓW DANYCH. 

 
5. RCP - Rejestracji Czasu Pracy 
RCP BAZUJE NA OPROGRAMOWANIU „STARWATCH DUAL PRO I". CZYTNIK KART, KOMPUTER 

ADMINISTRATORA. konserwacja systemu rejestracji czasu pracy polega na cyklicznym, zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi okreŚlonymi w pkt. 1, wykonaniu poniŻszych czynnoŚci: 

1) SPRAWDZENIE INSTALACJI, ROZMIESZCZENIA I ZAMOCOWANIA CAŁEGO WYPOSAŻENIA. 
2) CZYSZCZENIE GŁOWICY CZYTNIKA DLA KART ZBLIŻENIOWYCH. 
3) SPRAWDZENIE TRANSMISJI DANYCH. 
4) WYKONANIE KOPII ZBIORÓW DANYCH. 
5) CZYSZCZENIE BAZY DANYCH Z NIEAKTUALNYCH INFORMACJI. 

 


