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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    
    
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

KOD CPV OPIS ROBÓT 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

31625200-5 Systemy przeciwpożarowe 

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo 

35125300-2 Kamery bezpieczeństwa  

Przedmiotem zamówienia jestPrzedmiotem zamówienia jestPrzedmiotem zamówienia jestPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie  wykonanie  wykonanie  wykonanie kompleksowego zabezpieczenia zespołu kompleksowego zabezpieczenia zespołu kompleksowego zabezpieczenia zespołu kompleksowego zabezpieczenia zespołu 
zabytkowego w Wiślicy poprzez wykonaniezabytkowego w Wiślicy poprzez wykonaniezabytkowego w Wiślicy poprzez wykonaniezabytkowego w Wiślicy poprzez wykonanie i  montaż i  montaż i  montaż i  montaż::::     

1.1.1.1. Systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w budynkach  zespołu 
zabytkowego w Wiślicy  (Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny, Podziemia 
Bazyliki oraz Biuro Muzeum), 

2.2.2.2. Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Domu Długosza oraz przylegającym do 
nieruchomości Pawilonie Archeologicznym.    

3.3.3.3. Systemu monitoringu wizyjnego w Wiślicy.    
Przedmiotowe roboty budowlane Przedmiotowe roboty budowlane Przedmiotowe roboty budowlane Przedmiotowe roboty budowlane składają się z dwóch zadańskładają się z dwóch zadańskładają się z dwóch zadańskładają się z dwóch zadań wyodrębnionych ze  wyodrębnionych ze  wyodrębnionych ze  wyodrębnionych ze 
względu na sposób finansowania i tak:względu na sposób finansowania i tak:względu na sposób finansowania i tak:względu na sposób finansowania i tak:    
I.I.I.I. Zadanie nr 1Zadanie nr 1Zadanie nr 1Zadanie nr 1::::        

a)a)a)a) Wykonanie i montaż Wykonanie i montaż Wykonanie i montaż Wykonanie i montaż systemu systemu systemu systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w 
budynkach  zespołu zabytkowego w Wiślicy - Dom Długosza, Pawilon 
Archeologiczny , Podziemia Bazyliki,    

b)b)b)b) Wykonanie i  montażWykonanie i  montażWykonanie i  montażWykonanie i  montaż systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Długosza 
oraz przylegającym do nieruchomości Pawilonie Archeologicznym,    

c)c)c)c) Wykonanie i montażWykonanie i montażWykonanie i montażWykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków,    

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych dofinansowane będzie ze 
środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu 
„Razem bezpieczniej” poprzez WUOZ w Kielcach    

II.II.II.II. Zadanie nr 2: Zadanie nr 2: Zadanie nr 2: Zadanie nr 2:     
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a)a)a)a) WykonWykonWykonWykonanie i montaż systemu anie i montaż systemu anie i montaż systemu anie i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w 
Biurze Muzeum,    

b)b)b)b) Wykonanie i montażWykonanie i montażWykonanie i montażWykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego zachodniej strony ul. 
Rynek w Wiślicy,    

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych finansowane będzie ze środków 
własnych Gminy Wiślica. 
Łącznie winno zostać zamontowanych 5 kamer wizyjnych. System alarmowy będzie 
bezpośrednio sprzężony z jednostką Policji, natomiast system sygnalizacji pożaru z 
jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Systemem monitoringu będzie zarządzać Policja 
przy jednoczesnym przesyle obrazu do Urzędu Gminy, który ma być udostępniony na 
stronie internetowej Urzędu.  
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Niezbędne jest uzgodnienie założeń technicznych z wyżej wymienionymi Niezbędne jest uzgodnienie założeń technicznych z wyżej wymienionymi Niezbędne jest uzgodnienie założeń technicznych z wyżej wymienionymi Niezbędne jest uzgodnienie założeń technicznych z wyżej wymienionymi 
podmiotami celem wyeliminowania ewentualnych problemów w trakcie wykonawstwa. podmiotami celem wyeliminowania ewentualnych problemów w trakcie wykonawstwa. podmiotami celem wyeliminowania ewentualnych problemów w trakcie wykonawstwa. podmiotami celem wyeliminowania ewentualnych problemów w trakcie wykonawstwa.     
OOOOkres rkres rkres rkres ręęęękojmi za wady i  gwarancji jakokojmi za wady i  gwarancji jakokojmi za wady i  gwarancji jakokojmi za wady i  gwarancji jakośśśści  przedmiotu zamówienia ci  przedmiotu zamówienia ci  przedmiotu zamówienia ci  przedmiotu zamówienia ----    36363636 miesięcy licząc od  miesięcy licząc od  miesięcy licząc od  miesięcy licząc od 
daty odbioru końcowego.daty odbioru końcowego.daty odbioru końcowego.daty odbioru końcowego.    
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja techniczna – 
załącznik nr 11, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
załącznik nr 10 , Książka przedmiarów – załącznik nr 9. 

2222. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3. OFERTY WARIANTOWE3. OFERTY WARIANTOWE3. OFERTY WARIANTOWE3. OFERTY WARIANTOWE    

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE    

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących 

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 

5. UMOWA RAMOWA5. UMOWA RAMOWA5. UMOWA RAMOWA5. UMOWA RAMOWA    

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

6. AUKCJA ELEKTRONICZNA6. AUKCJA ELEKTRONICZNA6. AUKCJA ELEKTRONICZNA6. AUKCJA ELEKTRONICZNA    

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:    

Wymagany termin wykonania zamówienia: 
Zakończenie i odbiór całości robót – nie później niż 7 dni roboczych od daty podpisania 
umowy.  

8. PODWYKONAWCY 8. PODWYKONAWCY 8. PODWYKONAWCY 8. PODWYKONAWCY     
Uwaga! Ze względu na wykonywanie robót nUwaga! Ze względu na wykonywanie robót nUwaga! Ze względu na wykonywanie robót nUwaga! Ze względu na wykonywanie robót na obiektach zabytkowych a obiektach zabytkowych a obiektach zabytkowych a obiektach zabytkowych o o o o 
wyjątkowej wartościwyjątkowej wartościwyjątkowej wartościwyjątkowej wartości historycznej historycznej historycznej historycznej    Zamawiający Zamawiający Zamawiający Zamawiający nie dopuszcza nie dopuszcza nie dopuszcza nie dopuszcza powierzenia powierzenia powierzenia powierzenia 
jakiejkolwiekjakiejkolwiekjakiejkolwiekjakiejkolwiek części zamówienia części zamówienia części zamówienia części zamówienia podwykonawcom podwykonawcom podwykonawcom podwykonawcom....    
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9. OPIS WARUNKÓW UDZ9. OPIS WARUNKÓW UDZ9. OPIS WARUNKÓW UDZ9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIAŁU W POSTĘPOWANIUIAŁU W POSTĘPOWANIUIAŁU W POSTĘPOWANIU    

1.1.1.1. Warunki udziału w postępowaniu.Warunki udziału w postępowaniu.Warunki udziału w postępowaniu.Warunki udziału w postępowaniu.    

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący 
wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 
których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień 
publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie 
o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez 
wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga 
złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę. 
Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
muszą spełnić następujące wmuszą spełnić następujące wmuszą spełnić następujące wmuszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:arunki udziału w postępowaniu:arunki udziału w postępowaniu:arunki udziału w postępowaniu:        
2.1 Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2.2 Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania, 
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:    

a) wykonał minimum co najmniej dwie roboty budowlane tożsame z przedmiotem 
zamówienia o łącznej wartości 30000 zł brutto, których przedmiotem było 
wykonanie na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków: systemu sygnalizacji 
włamania i napadu lub systemu sygnalizacji pożarowej lub systemu monitoringu 
wizyjnego. 

b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację 
zamówienia kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co 
najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, 
c) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację 
zamówienia, co najmniej jedną osobą posiadającą licencje pracownika 
zabezpieczenia technicznego co najmniej I stopnia z co najmniej 2-letnią praktykę 
zawodową przy wykonywaniu prac przy zabytkach nieruchomych. 
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d) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację 
zamówienia, co najmniej dwoma osobami posiadającymi autoryzację producenta 
do montażu urządzeń sygnalizacji pożarowej 
e) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację 
zamówienia, co najmniej dwoma osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie 
instalowania i konserwacji systemów alarmowych włamania i napadu. 

 
2.3 Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:    
a) posiada obrót łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres prowadzenia 
działalności jeżeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niż cena ofertowa brutto. 
b) posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny 
brutto lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny 
brutto. 
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej w wysokości niemniejszej niż 200 000 zł. 

2.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3. Inne wymagania:3. Inne wymagania:3. Inne wymagania:3. Inne wymagania: 
3.1     złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 
3.2 spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą 

specyfikacją wymagania, 
3.3 spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z 

innych ustaw.  

4. 4. 4. 4. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, 
którzy:którzy:którzy:którzy:    
4.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 
Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 
4.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 
zamówień publicznych. 
 

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:    
5.1 jest niezgodną z ustawą 
5.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
5.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
5.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
5.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
5.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny  
5.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych  
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5.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  
 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.    
    
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu postępowaniu postępowaniu postępowaniu     
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z 
formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez 
wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 
10.10.10.10.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUBWYKAZ OŚWIADCZEŃ LUBWYKAZ OŚWIADCZEŃ LUBWYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE M DOKUMENTÓW, JAKIE M DOKUMENTÓW, JAKIE M DOKUMENTÓW, JAKIE MA A A A 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCADOSTARCZYĆ WYKONAWCADOSTARCZYĆ WYKONAWCADOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZ W CELU POTWIERDZ W CELU POTWIERDZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA ENIA SPEŁNIANIA ENIA SPEŁNIANIA ENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W PWARUNKÓW UDZIAŁU W PWARUNKÓW UDZIAŁU W PWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNOSTĘPOWANIU ORAZ INNOSTĘPOWANIU ORAZ INNOSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH YCH YCH YCH 

DOKUMENTÓW WYMAGANYCDOKUMENTÓW WYMAGANYCDOKUMENTÓW WYMAGANYCDOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGOOOO    

W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę następujące dokumenty: 
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 
 

1.1  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
1.2 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
1.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
- w ppkt. 1.1), 1.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Footer Page 6 of 145.



b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1.1 i 1.2 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi dotyczące terminów 
wystawienia dokumentów podane wyżej stosuje się odpowiednio.  
 
2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez niezbędnej wiedzy i doświadczenie 
oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania, zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 
 

2.1 sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
oraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie -
załącznik nr załącznik nr załącznik nr załącznik nr 5555. Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej dwóch robót 
budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 30000 zł 
brutto, których przedmiotem było wykonanie na obiekcie wpisanym do rejestru 
zabytków: systemu sygnalizacji włamania i napadu lub systemu sygnalizacji 
pożarowej lub systemu monitoringu wizyjnego. 

        
Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że wykazane 
robota została wykonana należycie. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie należyte Dokumentami potwierdzającymi wykonanie należyte Dokumentami potwierdzającymi wykonanie należyte Dokumentami potwierdzającymi wykonanie należyte 
wykazanej roboty są: wykazanej roboty są: wykazanej roboty są: wykazanej roboty są: referencje lub protokoły referencje lub protokoły referencje lub protokoły referencje lub protokoły odbioru robótodbioru robótodbioru robótodbioru robót....     
Dokumenty potwierdzające wykonanie należyte wykazanej roboty winny co najmniej Dokumenty potwierdzające wykonanie należyte wykazanej roboty winny co najmniej Dokumenty potwierdzające wykonanie należyte wykazanej roboty winny co najmniej Dokumenty potwierdzające wykonanie należyte wykazanej roboty winny co najmniej 
zawierać następujące informacje:zawierać następujące informacje:zawierać następujące informacje:zawierać następujące informacje:    
- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował 
roboty, których dokumenty dotyczą, 
- wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane były roboty, 
- wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót, 
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia, zakończenia), 
- wskazanie miejsca wykonania, w tym obiektu wpisanego do rejestru zabytkóww tym obiektu wpisanego do rejestru zabytkóww tym obiektu wpisanego do rejestru zabytkóww tym obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 
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2.2 sporządzenie i załączenie do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 6załącznik nr 6załącznik nr 6załącznik nr 6. 
Wymagane jest wykazanie:  

- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 2-letnią 
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, 

- co najmniej jednej osoby posiadającej licencje pracownika zabezpieczenia 
technicznego co najmniej I stopnia z co najmniej 2-letnią praktykę zawodową przy 
wykonywaniu prac przy zabytkach nieruchomych, 
- co najmniej dwie osoby posiadające autoryzację producenta do montażu urządzeń 
sygnalizacji pożarowej, 

- co najmniej dwie osoby posiadające przeszkolenie w zakresie instalowania i  
konserwacji systemów alarmowych włamania i napadu. 

Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
budowlanych oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do 
właściwej izby samorządu zawodowego, aktualny dokument potwierdzający posiadanie 
wykazanej licencji przez wykazaną osobę, aktualny dokument potwierdzający posiadanie 
w/w autoryzacji przez wykazaną osobę, aktualny dokument potwierdzający posiadanie 
przeszkolenia przez wykazaną osobę.  
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie 
zawodowe przy wykonywaniu prac przy zabytkach nieruchomych. 
 
- załączenie do oferty Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 
do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie „Potencjał kadrowy” wykonawca wskazał 
osoby, którymi będzie dysponował – załącznik nr 6A.załącznik nr 6A.załącznik nr 6A.załącznik nr 6A. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.  
 

3.3.3.3.    W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcęW celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcęW celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcęW celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę    w sytuacji w sytuacji w sytuacji w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda 
następujących dokumentów:następujących dokumentów:następujących dokumentów:następujących dokumentów:    
 
3.1 sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio 
o badanym sprawozdaniu albo jego części albo w przypadku wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, informację określającą 
obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem na załączniku nr 4załączniku nr 4załączniku nr 4załączniku nr 4, - za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe tj. 2006, 2007, 2008, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres. 

Footer Page 8 of 145.



Wymagane jest wykazanie obrotu łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres 
prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niż cena ofertowa 
brutto. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe 
dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 

 
3.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny brutto lub zdolność 
kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny brutto, 
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe 
dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 

 
3.3 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości niemniejszej niż 200 000 zł. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe 
dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.  
 

4. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie 
podleganiu wykluczeniu z postępowania: 
4.1 złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 2załącznik nr 2załącznik nr 2załącznik nr 2, W przypadku 
składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składają 
wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają określony warunek w 
postępowaniu. Oznacza to, że jeżeli dany warunek spełnia wyłącznie jeden z 
wykonawców to w tym zakresie wykonawca ten składa przedmiotowe oświadczenie. 
Jeżeli natomiast wymagany warunek wykonawcy spełniają łącznie, oświadczenie musi 
być złożone wspólnie przez tych wykonawców.    

4.2 złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 3załącznik nr 3załącznik nr 3załącznik nr 3, W przypadku  W przypadku  W przypadku  W przypadku 
składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione 
oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.    

 

5.  Wykaz innych dokumentów wym5.  Wykaz innych dokumentów wym5.  Wykaz innych dokumentów wym5.  Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego, które aganych przez zamawiającego, które aganych przez zamawiającego, które aganych przez zamawiającego, które 

wykonawca winien złożyć w przedmiotowym postępowaniu:wykonawca winien złożyć w przedmiotowym postępowaniu:wykonawca winien złożyć w przedmiotowym postępowaniu:wykonawca winien złożyć w przedmiotowym postępowaniu:    
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5.1 5.1 5.1 5.1 Oferta (sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego) ––––    
załącznik nr 1  do SIWZ,załącznik nr 1  do SIWZ,załącznik nr 1  do SIWZ,załącznik nr 1  do SIWZ,    
5.2 Zestawienie kosztorysów ofertowych (sporządzone według wzoru druku 
stanowiącego–––– załącznik nr  załącznik nr  załącznik nr  załącznik nr 7777  do SIWZ  do SIWZ  do SIWZ  do SIWZ), 
5.3 Kosztorysy ofertowe (sporządzone według wzorów druków - przedmiarów 
stanowiących załącznik nr załącznik nr załącznik nr załącznik nr 9999 do SIWZ do SIWZ do SIWZ do SIWZ), 
e) Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
f) Dowód wniesienia wadium. 
g) Parafowany wzór umowy, 
11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 
faksem lub drogą elektroniczną.  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Informacje drogą pisemną należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Wiślicy, ul. 
Okopowa 8, 28-160 Wiślica lub złożyć w sekretariacie pok. nr 9 pod tym samym 
adresem. 

4. Informacje drogą faksową należy przesłać na numer 41 379-21-28 
5. Informacje drogą elektroniczną należy przesłać na adres: urzad@ug.wislica.pl. 

 

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMIWYKONAWCAMIWYKONAWCAMIWYKONAWCAMI    

W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 
W sprawach proceduralnych: 
Marek Gaweł tel. (041)Marek Gaweł tel. (041)Marek Gaweł tel. (041)Marek Gaweł tel. (041)  379  379  379  379----21212121----06 w.2406 w.2406 w.2406 w.24    
W sprawach merytorycznych: 
                Jacek BalickiJacek BalickiJacek BalickiJacek Balicki tel. (041) 379 tel. (041) 379 tel. (041) 379 tel. (041) 379----21212121----06 w.06 w.06 w.06 w.22223333    
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00----15.0015.0015.0015.00    
    
13. WADIUM13. WADIUM13. WADIUM13. WADIUM    

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 2dnia 2dnia 2dnia 24444....11111111.2009.2009.2009.2009r. r. r. r. do do do do godz. 7godz. 7godz. 7godz. 730303030, , , , 
w wysokow wysokow wysokow wysokośśśści: ci: ci: ci: 3333000 PL000 PL000 PL000 PLN (słownie: N (słownie: N (słownie: N (słownie: trzy tysięcetrzy tysięcetrzy tysięcetrzy tysięce złotych). złotych). złotych). złotych).    
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu; 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem z konta przelewem z konta przelewem z konta przelewem z konta na poniżej podany 
rachunek bankowy:  
UrzUrzUrzUrząd Gminy w Wiślicyd Gminy w Wiślicyd Gminy w Wiślicyd Gminy w Wiślicy    
Bank Spółdzielczy w BuskuBank Spółdzielczy w BuskuBank Spółdzielczy w BuskuBank Spółdzielczy w Busku----Zdroju o/WiślicaZdroju o/WiślicaZdroju o/WiślicaZdroju o/Wiślica    
nr rachunku: 48848000042002006002840001488480000420020060028400014884800004200200600284000148848000042002006002840001, z dopiskiem: wadium na zadanie pn. 
„„„„Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowejOcalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowejOcalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowejOcalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej”.”.”.”. 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i kwota 
została uznana na wyżej wskazanym koncie do dnia 2dnia 2dnia 2dnia 24444....11111111.2009.2009.2009.2009r. r. r. r. do do do do godz. 7godz. 7godz. 7godz. 733330000. . . . W 
wymienionym przypadku przekazanie Zamawiającemu kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do 
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wykonawcę. Wykonawcę. Wykonawcę. 
Decydujące będzieDecydujące będzieDecydujące będzieDecydujące będzie dla zachowania powyższego terminu wniesienia wadium w formie  dla zachowania powyższego terminu wniesienia wadium w formie  dla zachowania powyższego terminu wniesienia wadium w formie  dla zachowania powyższego terminu wniesienia wadium w formie 
przelewu pieniężnego termin uznania na rachunku zamawiającego.przelewu pieniężnego termin uznania na rachunku zamawiającego.przelewu pieniężnego termin uznania na rachunku zamawiającego.przelewu pieniężnego termin uznania na rachunku zamawiającego.    
Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w 
Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 2 (parter). Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemne 
potwierdzenie wniesienia wadium. 
W związku z powyższym do oferty należy załączać kserokopię potwierdzoną za zgodność W związku z powyższym do oferty należy załączać kserokopię potwierdzoną za zgodność W związku z powyższym do oferty należy załączać kserokopię potwierdzoną za zgodność W związku z powyższym do oferty należy załączać kserokopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego –––– przelewu, potwie przelewu, potwie przelewu, potwie przelewu, potwierdzenia wniesienia rdzenia wniesienia rdzenia wniesienia rdzenia wniesienia 
wadium w kasie. wadium w kasie. wadium w kasie. wadium w kasie.     
        
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji  musi ona obejmować cały okres 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji  musi ona obejmować cały okres 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji  musi ona obejmować cały okres 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji  musi ona obejmować cały okres 
związania ofertą, o którym mowa w punkcie 14 i musi być sporządzona zgodnie z związania ofertą, o którym mowa w punkcie 14 i musi być sporządzona zgodnie z związania ofertą, o którym mowa w punkcie 14 i musi być sporządzona zgodnie z związania ofertą, o którym mowa w punkcie 14 i musi być sporządzona zgodnie z 
zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.    
Gwarancja ma być, co najmniej bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib, 
- gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
nazwiska), 
- określenie przedmiotu postępowania, 
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
- kwotę gwarancji, 
- termin ważności gwarancji, 
- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji  
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, 
którego ofertę wybrano: 
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• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w aWykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w aWykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w aWykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie rt. 26 ust. 3 ustawy, nie rt. 26 ust. 3 ustawy, nie rt. 26 ust. 3 ustawy, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie”,stronie”,stronie”,stronie”, 
a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: 
• wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według siedziby Zamawiającego dla 
rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancji. 
5. Postanowienia ppkt. 4. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w ppkt. 2. 
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłową formą wadium 
zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 
odrzucona. 
 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych  
w ofercie, 
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
8. 8. 8. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również, jeżeli Wykonawca w Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również, jeżeli Wykonawca w Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również, jeżeli Wykonawca w Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomlub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomlub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomlub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że ocnictw chyba, że ocnictw chyba, że ocnictw chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeżeli: 
- upłynie termin związania ofertą,  
- zawarta zostanie umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,  
- Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub 
upłynie termin do ich wnoszenia. 
10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: 
- Wykonawca wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, 
- oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ    

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

15. OPIS15. OPIS15. OPIS15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY    

1. Oferta: 
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- ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej,  
- ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” z załączonymi wymaganymi 
dokumentami i oświadczeniami,  
- ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w 
formularzach stanowiących załączniki do siwz, 
- wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi 
być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

 

2. Forma dokumentów:  
-wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. 
Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.  
- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). Dokumenty 
składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 
dokonanym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

3. Podpisy:  
- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą :  
- podpisać druk “OFERTA”,  
- podpisać załączniki,  
- podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.  
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej 
kopii. 

  

4. Forma oferty  
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
- Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie kartek.  
- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 
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których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie 
mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ - 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze. zm.) i  
powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.  
 
W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby 
stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie 
nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.  

5. Zmiany, wycofanie oferty 
Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do 
składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana 
oferta z dopiskiem: “ZMIANA”.  
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert.  

6. Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ  
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści  
SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: 
Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28-160 Wiślica, nr faksu 41 
3792128 e-mail: urzad@ug.wislica.pl  
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie 
dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed 
terminem składania ofert.  
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania 
ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w każdym czasie. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie 
przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

 

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT    

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzoną napisem jak w 
rozdziale 12 punkcie 3 SIWZ, w sekretariacie, pokój nr 9, do dnia:  2 2 2 24444    llllistopadaistopadaistopadaistopada    
2009 r., godzina 07.302009 r., godzina 07.302009 r., godzina 07.302009 r., godzina 07.30    

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom po 
upływie terminu do wniesienia protestu. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:  
„Nazwa i adres wykonawcy„Nazwa i adres wykonawcy„Nazwa i adres wykonawcy„Nazwa i adres wykonawcy    
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Urząd Gminy w WiśUrząd Gminy w WiśUrząd Gminy w WiśUrząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28licy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28licy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28licy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28----160 Wiślica 160 Wiślica 160 Wiślica 160 Wiślica     
Oferta na: Oferta na: Oferta na: Oferta na:     

"""" Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""""....        
“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.”“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.”“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.”“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.”    

 
4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego,  Pokój nr 13  I piętro, o  o  o  o 

godzinie 0godzinie 0godzinie 0godzinie 07.40 w dniu  27.40 w dniu  27.40 w dniu  27.40 w dniu  24444    listopadalistopadalistopadalistopada 2009 r. 2009 r. 2009 r. 2009 r.    
5.  Informacje o trybie otwarcia ofert  

- Otwarcie ofert jest jawne.  
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
- Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie.  
- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 
wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji 
otwarcia ofert. 
    

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY    

1. Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu należy podać brutto z wyszczególnieniem 
ceny netto oraz podatku VAT i podać kwotę w PLN na podstawie Zestawienia kosztorysów 
ofertowych i dołączonych do niego kosztorysów ofertowych, w rozbiciu na następujące 
zadania: 

"""" Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej    """"    

CenaCenaCenaCena netto netto netto netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    

Monitoring wizyjnyMonitoring wizyjnyMonitoring wizyjnyMonitoring wizyjny       

Instalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowa       

Instalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaru       

Zadanie I.Zadanie I.Zadanie I.Zadanie I. (Razem) (Razem) (Razem) (Razem)       

Cena nettoCena nettoCena nettoCena netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    
Monitoring wizyjny Rynek 

            

Instalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowa    
Biuro MuzeumBiuro MuzeumBiuro MuzeumBiuro Muzeum    

            

Zadanie  II.Zadanie  II.Zadanie  II.Zadanie  II. ( ( ( (Razem)Razem)Razem)Razem)                

Cena nettoCena nettoCena nettoCena netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)    
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2. Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty 
budowlane, dostawy i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji  
przedmiotu umowy wynikające z projektu technicznego, opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót. W cenie oferty 
należy uwzględnić ponadto: 
- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb 
budowy wraz z ponoszeniem kosztów ich używania, 
- ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
- przywracanie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania 
robót, 
- opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim 
oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia 
kolizji, 
- wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem 
energetycznym, 
- ubezpieczenie robót od wszystkich ryzyk,  
- odbiory kolizji i skrzyżowań mediów, inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby 
realizacji, 
- pokrycia kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót, 
- pokrycia kosztów wynikających z dokumentacji projektowej dotyczących 
zabezpieczenia i oznakowania robót, 
- rozwiązań  ujętych w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej, a   nie 
ujętych w kosztorysach ofertowych stanowiącym załącznik do oferty, 
- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, 
- wykonania niezbędnych badań,    prób i pomiarów    oraz wszystkich badań, prób i  
pomiarów na każde polecenie inspektora    nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości 
wykonanych robót,,,,     
- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, 
- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 
- zapewnienia nadzoru archeologicznego na własny koszt. 
 
3. W zakresie robót budowlanych wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamó-
wienia wymienione w książce przedmiarów robót, które po wypełnieniu przez 
Wykonawcę stanowić będą załączniki do oferty w/g następujących zasad: 

a) Dla każdej pozycji z książki przedmiarów dla danego zadania należy sporządzić 
cząstkowy kosztorys ofertowy. 

b) Cząstkowe kosztorysy ofertowe należy spiąć w jedną „książkę” i opatrzyć w stronę 
tytułową wg następującego wzoru stanowiącego załącznik nr załącznik nr załącznik nr załącznik nr 7777 do SIWZ. 

c) Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową. 
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d) Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysów ofertowych musi obejmować koszty 
bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, 
oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. 

e) Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub 
danych rynkowych w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i 
zakresu robót opisanego w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót. 

f) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych. 

g) W przypadku pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiarowej i nie ujęcie jej w 
kosztorysie ofertowym, Zamawiający uznaje, że wskazana w ofercie Wykonawcy 
cena ryczałtowa jest ceną za wykonanie całego zamówienia. 

h) Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych. Podane ceny jednostkowe po zastosowaniu upustu nie mogą być 
niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia. 

i) Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych będą stałe i będą 
obowiązywać w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. 

j) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień 
w określonym terminie dotyczących wybranych pozycji kosztorysu lub 
dostarczenie kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą 
szczegółową. 

k) Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.  

4444.... Ostateczną ryczałtową cenę oferty stanowi sumOstateczną ryczałtową cenę oferty stanowi sumOstateczną ryczałtową cenę oferty stanowi sumOstateczną ryczałtową cenę oferty stanowi suma ogólnej wartość robót brutto a ogólnej wartość robót brutto a ogólnej wartość robót brutto a ogólnej wartość robót brutto 
wynikającej z zestawieniawynikającej z zestawieniawynikającej z zestawieniawynikającej z zestawienia kosztorysów ofertowych sporządzonego według wzoru  kosztorysów ofertowych sporządzonego według wzoru  kosztorysów ofertowych sporządzonego według wzoru  kosztorysów ofertowych sporządzonego według wzoru 
załącznik nr załącznik nr załącznik nr załącznik nr 7777 do SIWZ i dołączonego do SIWZ i dołączonego do SIWZ i dołączonego do SIWZ i dołączonego do oferty. do oferty. do oferty. do oferty.    
5. Zamawiający sugeruje Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia dokonanie wizji na obiektach, na których będą wykonywane roboty 
budowlane. Jeżeli podczas wizji terenu budowy wykonawca stwierdzi, że w celu 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną zachodzi konieczność 
wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót o powyższym fakcie 
powiadomi w formie pisemnej zamawiającego. Zamawiający rozpatrzy uwagi wykonawcy 
dotyczące przedmiotu zamówienia i ewentualnie skoryguje zakres robót (przedmiar) 
budowlanych. Przeprowadzenie wizji musi być potwierdzone przez Wykonawcę 
oświadczeniem z podpisem uprawnionego pracownika zamawiającego – Jacek Balicki - 
Sekretarz Gminy. 
W przypadku konieczności wyjaśnień, dotyczących stawki podatku VAT określonej przez W przypadku konieczności wyjaśnień, dotyczących stawki podatku VAT określonej przez W przypadku konieczności wyjaśnień, dotyczących stawki podatku VAT określonej przez W przypadku konieczności wyjaśnień, dotyczących stawki podatku VAT określonej przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co 

najmniej na 6 dni przed upływem termnajmniej na 6 dni przed upływem termnajmniej na 6 dni przed upływem termnajmniej na 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający określił inu do składania ofert. Zamawiający określił inu do składania ofert. Zamawiający określił inu do składania ofert. Zamawiający określił 

stawkę podatku VAT 22% .stawkę podatku VAT 22% .stawkę podatku VAT 22% .stawkę podatku VAT 22% .    
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Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projektach Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projektach Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projektach Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projektach technicznychtechnicznychtechnicznychtechnicznych lub  lub  lub  lub 

specyfikacji wykonania i odbioru, a nie uwzględniospecyfikacji wykonania i odbioru, a nie uwzględniospecyfikacji wykonania i odbioru, a nie uwzględniospecyfikacji wykonania i odbioru, a nie uwzględnione w przedmiarach robót.ne w przedmiarach robót.ne w przedmiarach robót.ne w przedmiarach robót.    

18181818. OPIS KRYTERIUM I SPOS. OPIS KRYTERIUM I SPOS. OPIS KRYTERIUM I SPOS. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERTOBU OCENY OFERTOBU OCENY OFERTOBU OCENY OFERT    

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego 
wagą: 
KRYTERIUM  I  KRYTERIUM  I  KRYTERIUM  I  KRYTERIUM  I  ----  cena    cena    cena    cena  ---- waga 100 %. waga 100 %. waga 100 %. waga 100 %.    
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 
następującego wzoru: 

    
                                                                najniższa najniższa najniższa najniższa cena oferowana bruttocena oferowana bruttocena oferowana bruttocena oferowana brutto    
Cena =   Cena =   Cena =   Cena =   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt.  x 100 pkt.  x 100 pkt.  x 100 pkt.    
                   cena badanej oferty brutto                   cena badanej oferty brutto                   cena badanej oferty brutto                   cena badanej oferty brutto        
 

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 
WWWWYKONAWCĄYKONAWCĄYKONAWCĄYKONAWCĄ    

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY    
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

21. UMOWA21. UMOWA21. UMOWA21. UMOWA    
1. Wzór umowy zawiera załącznizałącznizałącznizałącznik nr k nr k nr k nr 8 8 8 8 do SIWZdo SIWZdo SIWZdo SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.    
2.1. Zmiana treści dokumentów stanowiących integralną część umowy, w zakresie 
dotyczącym dokumentacji techniczej w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 
okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędu projektanta; 
wystąpienie robót zamiennych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; 
rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich 
wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 
2.2. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania zamówienia, o ile 
będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie 
miał wpływu; 
Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o czas opóźnienia w realizacji 
robót wynikły wskutek: 
- siły wyższej, 
- okoliczności, których nie można przewidzieć,        
- zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, dla danej pory roku  
- przyczyn zależnych od Zamawiającego, np. opóźnienie przekazania przez 
Zamawiającego terenu budowy – z winy Zamawiającego 
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- wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej w celu prawidłowego 
wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania 
robót, 
- pojawienia się w trakcie prac wykopalisk archeologicznych, a także niewybuchów i 
niewypałów, 
- w wyniku kolizji z nie zinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, 
- nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego. 
2.2.1. Przez przypadek wystąpienia siły wyższej będzie się rozumieć w szczególności 
każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od stron niniejszej umowy, 
których zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy lub niewykonanie wynikających z niej zobowiązań. 
2.2.3. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2.2., Wykonawca zobowiązuje 
się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o 
rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń. 
2.2.4. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2.2., data ustalona dla 
zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły 
kontynuację robót pod warunkiem, że  ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, o czym Strony zdecydują w  Protokole uzgodnień podpisanym przez 
przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
2.4. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym inspektora nadzoru, kierownika 
budowy, o ile będzie to konieczne z przyczyn obiektywnych np. utraty przez wskazaną 
osobę zdolności do pracy - o ile Zamawiający daną zmianę zaakceptuje czy też wystąpi o 
jej wprowadzenie.  
2.5. Zmiana terminu wykonania lub wynagrodzenia umownego wynikająca z 
konieczności wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do 
zakończenia realizacji zamówienia; zamiennych; rezygnacja z wykonania części zakresu 
umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym. 
2.6. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze 
zmian  
w obowiązujących przepisach prawa.  
2.7. Wszelkie zmiany umowy, w szczególności dotyczące rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na skutek wytycznych dotyczących realizacji projektu ze strony 
ŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyskiegogogogo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będącego iiiinstytucją nstytucją nstytucją nstytucją 
odpowiedzialną za odpowiedzialną za odpowiedzialną za odpowiedzialną za podpisanie z Zamawiającym umowy o dofinansowanie. 
2.8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innych zmian, które będą korzystne dla 
Zamawiającego. 
2.9. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: zmiana danych teleadresowych, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy – np. zmiana rachunku bankowego. 
2.10. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają 
formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.    
22. ŚRODKI OCHRONY 22. ŚRODKI OCHRONY 22. ŚRODKI OCHRONY 22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJPRAWNEJPRAWNEJPRAWNEJ    

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym 
postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny 
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w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia 
protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że: 
 
a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się w go terminie 7 dni od 
dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim 
przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 
internetowej. 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
4.1 pisemnej na adres siedziby zamawiającego: Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 
28-160 Wiślica,  
4.2 faksem na nr faksu: 413792128.  
 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą faksu. 
4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: urzad@ug.wislica.pl.  
 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą poczty elektronicznej.  
Zamawiający wymaga, aby treść wniesionego protestu faksem lub drogą elektroniczną 
została potwierdzona formą pisemną.   
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, 
że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
 
6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, 
wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesienia protestu. 
 
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje 
odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty 
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W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 
jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 
 
9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, 
przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia 
składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w 
przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do 
postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
 
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 
    
 
24. ZWROT KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU24. ZWROT KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU24. ZWROT KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU24. ZWROT KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    
1. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu,  
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
 
25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert 
od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,  
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,   
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty,  
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena zł, 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 
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W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny 
 

26. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY26. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY26. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY26. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY    
  
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli oferta złożona przez takich Wykonawców zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza.  
Umowa ta w szczególności powinna zawierać następujące postanowienia: 
• związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy na wykonanie robót 
obejmujących przedmiot zamówienia, powiększony o okres z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości, 
• wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 
imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
• zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, realizowanego zamówienia, 
• role i zadania każdego z Wykonawców – określenie zakresu przedmiotu zamówienia - 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy, 
• wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy między wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o zamówienie do czasu wykonania zamówienia. 
 
 
27. ZAŁĄCZNIKI:27. ZAŁĄCZNIKI:27. ZAŁĄCZNIKI:27. ZAŁĄCZNIKI:    

1. Załącznik nr 1 –  wzór formularza oferty 

2.2.2.2. Załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzającego spełnienie warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

3.3.3.3. Załącznik nr 3 - oświadczenie potwierdzającego spełnienie warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

 

4. Załącznik nr 4 – Informacja o sytuacji finansowej 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych 

6. Załącznik nr 6 – Potencjał kadrowy - wykaz osób które będą wykonywać 

zamówienie 

7. Załącznik nr 6A – Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób 

zdolnych do wykonania zamówienia 

8. Załącznik nr 7 – Zestawienie kosztorysów ofertowych – wzór, 
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9. Załącznik nr 8 – Wzór umowy  

10. Załącznik nr 9 - Książka przedmiarów 

11. Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

12. Załącznik nr 11 – Dokumentacja techniczna 
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 ZAŁĄCZNIK NR 1ZAŁĄCZNIK NR 1ZAŁĄCZNIK NR 1ZAŁĄCZNIK NR 1    
 
WYKONAWCA/WYKONAWCYWYKONAWCA/WYKONAWCYWYKONAWCA/WYKONAWCYWYKONAWCA/WYKONAWCY    
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
 
 

 OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA    

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (znak: Or. 
341-8/09 przewidziane w projekcie: "Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury "Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury "Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury "Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury 
narodowej"narodowej"narodowej"narodowej"    
Składamy niniejszą ofertę: 
cena ryczałtowa netto 
..............................................................................................................................zł  
(słownie: ........................................................................................................................................) 

podatek VAT.................................................................................................................................zł 

cena cena cena cena ryczałtowaryczałtowaryczałtowaryczałtowa brutto  brutto  brutto  brutto .........................................................................................................................zł 

(słownie: ........................................................................................................................................) 

na podstawie Zestawienia kosztorysów ofertowych i dołączonych do niego kosztorysów 
ofertowych, w rozbiciu na następujące zadania: 
 

"""" Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej " " " "    

Cena nettoCena nettoCena nettoCena netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    

Monitoring wizyjnyMonitoring wizyjnyMonitoring wizyjnyMonitoring wizyjny       

Instalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowa       

Instalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaru       

Zadanie I.Zadanie I.Zadanie I.Zadanie I. (Razem) (Razem) (Razem) (Razem)       

Monitoring wizyjny Rynek  
Cena nettoCena nettoCena nettoCena netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    
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Instalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowa    
Biuro MuzeumBiuro MuzeumBiuro MuzeumBiuro Muzeum    

            

Zadanie  II.Zadanie  II.Zadanie  II.Zadanie  II. (Razem) (Razem) (Razem) (Razem)                

Cena nettoCena nettoCena nettoCena netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)    

   

 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie: 
- zakończeniezakończeniezakończeniezakończenie w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, 
Warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 36 miesięcy. 
Oświadczamy, że: 

- zamówizamówizamówizamówienie wykonamy samodzielnieenie wykonamy samodzielnieenie wykonamy samodzielnieenie wykonamy samodzielnie    
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
- dokonaliśmy wizji lokalnej terenu* 
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związana ofertą, 
- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z 
art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106 poz. 1126 – tekst jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
przedstawimy do wglądu w trakcie budowy, a komplet przekażemy przed 
odbiorem końcowym. 

 
 

Wadium w kwocie:............................................... zostało wniesione w dniu ....................... 
w formie ............................................................................................................................... 
Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium 
.............................................................................................................................................. 
 
Akceptujemy wzory umów i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umów na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego 

 
Na ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
    
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
* niepotrzebne skreślić lub wypełnić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2     
 
Znak sprawy: OR. 341- 8/09 

 

WYKONAWCA/ WYKONAWCY 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adresy Wykonawcy(ów) 
   
   
( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i 
dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)    

 
 

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ZGODNIE Z ARTZGODNIE Z ARTZGODNIE Z ARTZGODNIE Z ART. 22, ust.1, pkt. 1. 22, ust.1, pkt. 1. 22, ust.1, pkt. 1. 22, ust.1, pkt. 1---- 3 USTAWY  3 USTAWY  3 USTAWY  3 USTAWY     

 
z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pn. 

"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej",,,,  
 

oświadczamy, że:oświadczamy, że:oświadczamy, że:oświadczamy, że:    
1) posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 
2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w 
dokument składają wykonawcy, którzy pojedynczo lub łącznie spełniają określony 
warunek w postępowaniu. Oznacza to, że jeżeli dany warunek spełnia wyłącznie jeden z 
wykonawców to w tym zakresie wykonawca ten składa przedmiotowe oświadczenie. 
Jeżeli natomiast wymagany warunek wykonawcy spełniają łącznie, oświadczenie musi 
być złożone wspólnie przez tych wykonawców. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3ZAŁĄCZNIK NR 3ZAŁĄCZNIK NR 3ZAŁĄCZNIK NR 3    
 

 

Znak sprawy: OR. 341-8/09 
 

 
 
.................................................................... 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPEŁNIO SPEŁNIO SPEŁNIO SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ZGODNIE Z ART. 22 ust.1, pkt. 4 USTAWY ZGODNIE Z ART. 22 ust.1, pkt. 4 USTAWY ZGODNIE Z ART. 22 ust.1, pkt. 4 USTAWY ZGODNIE Z ART. 22 ust.1, pkt. 4 USTAWY     

 
z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pn. 

"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodow"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodow"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodow"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej"ej"ej"ej",,,,     
 

oświadczam, że:oświadczam, że:oświadczam, że:oświadczam, że:    
nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 
 
Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!    
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej 
wymienione oświadczenie musi wymienione oświadczenie musi wymienione oświadczenie musi wymienione oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.złożyć każdy wykonawca.złożyć każdy wykonawca.złożyć każdy wykonawca. 
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 ZAŁACZNIK NR ZAŁACZNIK NR ZAŁACZNIK NR ZAŁACZNIK NR 4444    

Pieczęć wykonawcy 
Znak sprawy: OR. 341-8 /09 
    

     

 INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJINFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJINFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJINFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ    

 
 

PLN 2006 2007 2008 

1. Obroty    

2. Zobowiązania 

ogółem 

   

3. Należność ogółem    

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych składają 

wyłącznie przedmiotową informację. 

 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR 5555    
    

Pieczęć wykonawcy 

Znak sprawy: OR. 341-8 /09 
 

WYKAZ WYKAZ WYKAZ WYKAZ     
ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 
LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEMLAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEMLAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEMLAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM  I WARTOŚCIĄ ROBOTOM  I WARTOŚCIĄ ROBOTOM  I WARTOŚCIĄ ROBOTOM 

BUDOWLANYM STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIABUDOWLANYM STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIABUDOWLANYM STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIABUDOWLANYM STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    
    
    

L.p.L.p.L.p.L.p.    
    

Opis wykonanych robótOpis wykonanych robótOpis wykonanych robótOpis wykonanych robót    
Wartość netto Wartość netto Wartość netto Wartość netto 
wykonanych wykonanych wykonanych wykonanych 

robótrobótrobótrobót    

Data Data Data Data 
wykonania wykonania wykonania wykonania 
zamówienia zamówienia zamówienia zamówienia 
(zgodnie z (zgodnie z (zgodnie z (zgodnie z 
zawartą zawartą zawartą zawartą 
umową) umową) umową) umową)     

    
Miejsce wykonaniaMiejsce wykonaniaMiejsce wykonaniaMiejsce wykonania    

    

  
 

   

  
 

   

  
  

   

   
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Dokumentami potwierdzajDokumentami potwierdzajDokumentami potwierdzajDokumentami potwierdzającymi wykonanie należyte wykazanej roboty są: ącymi wykonanie należyte wykazanej roboty są: ącymi wykonanie należyte wykazanej roboty są: ącymi wykonanie należyte wykazanej roboty są: 
referencje lub protokoły odbioru robótreferencje lub protokoły odbioru robótreferencje lub protokoły odbioru robótreferencje lub protokoły odbioru robót....     
    
W załączeniu składam dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane 
należycie. 
 
 ........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁĄCZNIK NR 6ZAŁĄCZNIK NR 6ZAŁĄCZNIK NR 6ZAŁĄCZNIK NR 6    

 
Pieczęć wykonawcy 
Znak sprawy: OR. 341-8 /09 
    

POTENCJAŁ KADROWYPOTENCJAŁ KADROWYPOTENCJAŁ KADROWYPOTENCJAŁ KADROWY    
    

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.  
Wymagane jest wykazanie:  

- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 2-letnią 
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, 

- co najmniej jednej osoby posiadającej licencje pracownika zabezpieczenia 
technicznego co najmniej I stopnia z co najmniej 2-letnią praktykę zawodową przy 
wykonywaniu prac przy zabytkach nieruchomych 
co najmniej dwie osoby posiadające autoryzację producenta do montażu urządzeń 
sygnalizacji pożarowej, 

- co najmniej dwie osoby posiadające przeszkolenie w zakresie instalowania i  
konserwacji systemów alarmowych włamania i napadu. 

Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
budowlanych oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do 
właściwej izby samorządu zawodowego, aktualny dokument potwierdzający posiadanie 
wykazanej licencji przez wykazaną osobę, aktualny dokument potwierdzający posiadanie 
w/w autoryzacji przez wykazaną osobę, aktualny dokument potwierdzający posiadanie 
przeszkolenia przez wykazaną osobę.  
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie 
zawodowe przy wykonywaniu prac przy zabytkach nieruchomych. 
 

Nazwisko i imię  
Proponowana 
rola w realizacji 
zamówienia  

Rodzaj uprawnień  
Nr 
uprawnień  

 
Kierownik 
robót  

do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń 

 

 
Pracownik  

licencja pracownika 
zabezpieczenia technicznego co 
najmniej I stopnia 
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........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

    
 

ZAŁĄCZNIK NR 6AZAŁĄCZNIK NR 6AZAŁĄCZNIK NR 6AZAŁĄCZNIK NR 6A    

 
Znak sprawy: OR. 341-8 /09 
 
 
.................................................................... 
(pieczęć, nazwa i adres podmiotu zobowiązującego się 
do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia) 
 

    
    

ZOBOWIĄZANIE ZOBOWIĄZANIE ZOBOWIĄZANIE ZOBOWIĄZANIE     
 
Zobowiązuję/my się udostępnić osobę/osoby zdolną/zdolne do wykonania zamówienia 
wykazanych w załączniku nr 6 „Potencjał kadrowy”: 
- Pana/Panią  …………………………………….……. , 
- Pana/Panią  …………………………………….…….. 
 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpis osoby umocowanej do 
reprezentacji podmiotu zobowiązującego 
się do udostępnienia osoby/osób 
zdolnej/zdolnych do wykonania 
zamówienia 

    
 
 
 
 
UWAGA !UWAGA !UWAGA !UWAGA ! Dokument ten składa wraz z ofertą Wykonawca, natomiast podpisuje go 
Podmiot, który udostępnia osobę/osoby lub/i sprzęt do realizacji zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR 7777    
 
Pieczęć wykonawcy 
 
Znak sprawy: OR. 341-8 /09 
 
 

ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH 

"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej" 
POZYCJE/ZADANIEPOZYCJE/ZADANIEPOZYCJE/ZADANIEPOZYCJE/ZADANIE    

Cena nettoCena nettoCena nettoCena netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    

Monitoring wizyjnyMonitoring wizyjnyMonitoring wizyjnyMonitoring wizyjny       

IIIInstalacja przeciw włamaniowanstalacja przeciw włamaniowanstalacja przeciw włamaniowanstalacja przeciw włamaniowa       

Instalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaruInstalacja sygnalizacji pożaru       

Zadanie I.Zadanie I.Zadanie I.Zadanie I. (Razem) (Razem) (Razem) (Razem)       

Cena nettoCena nettoCena nettoCena netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    
Monitoring wizyjny Rynek 

            

Instalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowa    
Biuro MuzeumBiuro MuzeumBiuro MuzeumBiuro Muzeum    

            

Zadanie  II.Zadanie  II.Zadanie  II.Zadanie  II. (Razem) (Razem) (Razem) (Razem)                

CenaCenaCenaCena netto netto netto netto    Podatek VATPodatek VATPodatek VATPodatek VAT    Cena bruttoCena bruttoCena bruttoCena brutto    RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)RAZEM (Zadanie I i II)    

   

    
W załączeniu przedkładam cząstkowe kosztorysy ofertowe dla każdej wyszczególnionej W załączeniu przedkładam cząstkowe kosztorysy ofertowe dla każdej wyszczególnionej W załączeniu przedkładam cząstkowe kosztorysy ofertowe dla każdej wyszczególnionej W załączeniu przedkładam cząstkowe kosztorysy ofertowe dla każdej wyszczególnionej 
pozycjipozycjipozycjipozycji     
 
 
 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

    
Footer Page 32 of 145.



    
    

Znak sprawy: OR. 341-8 /09 

    
ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR 8888    

////WZÓRWZÓRWZÓRWZÓR//// 
UMOWA  nr………..….UMOWA  nr………..….UMOWA  nr………..….UMOWA  nr………..….    

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 
…………………… 2009    r. w  Wiślicy pomiędzy Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 
Wiślica (NIP 655-184-01-01) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez  
Wójta Gminy Wiślica mgr inż. Stanisława Krzak, 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Wiślica Haliny Sokołowskiej  
a 
a  firmą: …………………….. z siedzibą w …………………… przy 
ul…………………………………… 
 NIP ……………………… zarejestrowaną w…………………..    zwaną w dalszej części 
umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………. 
 

§ 1§ 1§ 1§ 1    
1.Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
przewidziane w projekcie pn.:"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej""Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej"  
–––– Zadanie nr 1 ob Zadanie nr 1 ob Zadanie nr 1 ob Zadanie nr 1 obejmujące swoim zakresem następujące robotyejmujące swoim zakresem następujące robotyejmujące swoim zakresem następujące robotyejmujące swoim zakresem następujące roboty na obiektach wpisanych  na obiektach wpisanych  na obiektach wpisanych  na obiektach wpisanych 
do rejestru zabytkówdo rejestru zabytkówdo rejestru zabytkówdo rejestru zabytków::::     
a)a)a)a) Wykonanie i montaż systemu Wykonanie i montaż systemu Wykonanie i montaż systemu Wykonanie i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w budynkach  

zespołu zabytkowego w Wiślicy - Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny , 
Podziemia Bazyliki,    

b)b)b)b) WWWWykonanie i montażykonanie i montażykonanie i montażykonanie i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Długosza oraz 
przylegającym do nieruchomości Pawilonie Archeologicznym,    

c)c)c)c) Wykonanie i  montażWykonanie i  montażWykonanie i  montażWykonanie i  montaż systemu monitoringu wizyjnego obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków,    

---- Zadanie nr 2 Zadanie nr 2 Zadanie nr 2 Zadanie nr 2 obejmujące swoim zakres obejmujące swoim zakres obejmujące swoim zakres obejmujące swoim zakresem następujące roboty:em następujące roboty:em następujące roboty:em następujące roboty:        
a.a.a.a. Wykonanie i montaż systemu Wykonanie i montaż systemu Wykonanie i montaż systemu Wykonanie i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w Biurze 

Muzeum,    
b.b.b.b. Wykonanie i  montażWykonanie i  montażWykonanie i  montażWykonanie i  montaż systemu monitoringu wizyjnego zachodniej strony ul. Rynek w 

Wiślicy,    
 
2. Roboty przewidziane w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 stanowią zgodnie z dokumentacją 
techniczną nie stanowią odrębnych części, co oznacza że muszą być wykonywane 
równolegle, a po ich wykonaniu stanowić będą jednolity kompleksowy system 
zabezpieczenia.  
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3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy określają: projekt techniczny, 
przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys 
ofertowy Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
4.Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie  z decyzjami 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 477A/2009, 478A/2009, 
481A/2009, decyzją Starosty Buskiego  o pozwoleniu na budowę, warunkami zgłoszeń 
robót budowlanych, dokumentacją techniczną,  specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót  a także ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia 
5. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, 
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca  zapewni   kierownictwo  
robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty 
niezbędne do wykonywania  zamówienia. 
6.Montowane urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenosząca europejskie normy 
zharmonizowane. 
 

§ 2§ 2§ 2§ 2    
1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 
............................................... 
2. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować 
będzie:......................................  
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy wymaga 
pisemnego  zgłoszenia do Zamawiającego. 
4.Do wydawania poleceń Wykonawcy odnośnie zmian zakresu robót upoważniony jest 
wyłącznie inspektor nadzoru. 

 
§ 3§ 3§ 3§ 3    

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za 
podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 4§ 4§ 4§ 4    
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. 
b) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi decyzjami i 
zgłoszeniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 
c) Dokonanie odbioru końcowego. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  
należy: 
a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
b) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych –  
zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj.: doprowadzenie wody do  
zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia  wody 
i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót 
objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień, 
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c) Dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie kamer wraz z niezbędnym osprzętem 
we wskazanych lokalizacjach, 
d) Dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu 
oraz systemu sygnalizacji pożaru we wskazanych lokalizacjach w projektach 
technicznych, 
e) Dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie wyposażenia centrum dozoru wraz z 
niezbędnym  
oprogramowaniem do zarządzania systemem kamerowym oraz rejestracji i archiwizacji  
obrazów, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru  a 
także oprogramowaniem niezbędnym do zarządzania tymi systemami, 
f) Opracowanie na własny koszt i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania 
robót, jeżeli zajdzie taka konieczność, 
g) Uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i poniesienie kosztu z tym związanego, 
h) Opracowanie planu BIOZ wg obowiązujących przepisów, 
i) Przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, 
pomiarów i  odbiorów  niezbędnych do przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy, 
k) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym. 
l) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia 
robót . 
ł) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji  prac  oraz bieżące 
porządkowanie dróg  
publicznych.  
m) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
n) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po   
zakończeniu robót. 
o) Wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie  
ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących. 
p) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, 
r) zapewnienie nadzoru archeologicznego na swój koszt. 
 

§ 5§ 5§ 5§ 5    
1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się     do dnia  ………………tj. 7 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. 

                            2.    Zamawiający przekaże plac budowy w dniu zawarcia umowy.  
       3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się   

potwierdzony przez inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu  
realizacji przedmiotu umowy.  Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie robót. 
4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia obejmującego Zadanie nr 1 
i Zadanie nr 2. 
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5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru   robót dla 
zadania nr 1 i 2, podpisany  przez  wyznaczonych w umowie przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, oraz protokoły cząstkowe dla każdego z zadań.  
6.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy dokumenty gwarancyjne , 
instrukcje obsługi sprzętu , atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. 
    

§§§§ 6 6 6 6    
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie  
ustalone na podstawie  kosztorysu ofertowego w wysokości  
…………………………………… netto, z 22% podatkiem VAT ....................... zł brutto 
(słownie: ..............................................................................................................................), 
w rozbiciu: 
Zadanie nr 1 - w wysokości  …………………………………… netto, z 22% podatkiem 
VAT ....................... zł brutto 
(słownie: ......................) finansowane będzie ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” poprzez WUOZ w 
Kielcach., 
Zadanie nr 2 - w wysokości  …………………………………… netto, z 22% podatkiem 
VAT ....................... zł brutto 
(słownie: ......................) finansowane będzie ze środków budżetu gminy Wiślica. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy. 
3.Podstawą zapłaty będą faktury dla każdego zadania odrębnie wystawione przez 
Wykonawcę dla Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego.   
4.Zapłata za faktury nastąpi w ciągu 14  dni, licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 
końcowego odbioru robót  
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 
 nr .......................................................................................................    
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę 

należnego wynagrodzenia. 

9. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczki. 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na 
osobę  trzecią. 
11. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę ewentualnych kar umownych  z  potrąceń z 
przysługującego mu  
wynagrodzenia. 
 

§ 7§ 7§ 7§ 7    
1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na 
okres 36  miesięcy.  
2.Wykonawca udziela gwarancji na cały zamontowany sprzęt objęty przedmiotem umowy 
na okres 36  miesięcy.  
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3.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót. 
4.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych 

wad i usterek na własny koszt, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych z winy 
użytkownika. 

5. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub 
w  toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni. 
6.Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi której 
okres wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu 
końcowego robót. 
7.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie   
ustawowego terminu rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem. 
8.Wykonawca deklaruje 2 godziny jako maksymalny czas liczony od momentu zgłoszenia 

prze Zamawiającego awarii /usterek wykonania naprawy gwarancyjnej sprzętu. 
Zamawiający zgłaszać będzie wszelkie awarie/usterki i nieprawidłowości w działaniu 
systemu za pomocą faksu na numer ...................................... . 

9.W przypadku nie usunięcia awarii w czasie, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca 
zobowiązuje się zastosować sprzęt zastępczy na okres naprawy.  
10.Nie usunięcie usterek w terminie wyznaczonym w ust. 8 i po ponownym zgłoszeniu 
uprawnia Zamawiającego do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 
11.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub 
lepszych parametrach w sytuacji wystąpienia awarii po dotychczasowym trzykrotnym 
usunięciu awarii w tym urządzeniu. 
 

 
§ 8§ 8§ 8§ 8    
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
umownego , liczone za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  
rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za 
każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) za nieterminową naprawę gwarancyjną oraz niedostarczenie sprzętu zastępczego, karę 

w wysokości 5% wartości uszkodzonego składnika przedmiotu umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie. 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umowy. 
2.Wprzypadku, gdy Wykonawca odmówi  usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość 
potrącenia należności za usunięcie wad z wynagrodzenia Wykonawcy.   
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
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4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
§§§§ 9 9 9 9    
 

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze polubownej, a w 
przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą 
być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 1§ 1§ 1§ 10000    
1.Strony dopuszczają następujące zmiany niniejszej umowy na warunkach określonych w 
SIWZ. 
2.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem  
nieważności. 
3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 1§ 1§ 1§ 11111    
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze polubownej, a w 

przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą 

być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 1§ 1§ 1§ 12222    
1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy: 
- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  
- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny  
- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane  
2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
3.Integralną część niniejszej umowy stanowi kosztorysy ofertowe. 
 
      ZAMAWIAJĄCY:                                                ZAMAWIAJĄCY:                                                ZAMAWIAJĄCY:                                                ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:                               WYKONAWCA:                               WYKONAWCA:                               WYKONAWCA:    

 
 
 
 
 

Footer Page 38 of 145.



 
 
 
Załącznik nr 2 
 
do umowy do umowy do umowy do umowy     
    

KARTA GWARANCYJNAKARTA GWARANCYJNAKARTA GWARANCYJNAKARTA GWARANCYJNA    
NA ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWYNA ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWYNA ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWYNA ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWY    

objęte umową ………………………….z dnia ……………..…….objęte umową ………………………….z dnia ……………..…….objęte umową ………………………….z dnia ……………..…….objęte umową ………………………….z dnia ……………..…….    
 
 

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca 
…………...…………………………….. zapewnia, że przedmiot umowy z dnia 
………………….. znak …………………………, wykonany został zgodnie z 
warunkami technicznymi, należytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną 
sprawność eksploatacyjną. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez 
Zamawiającego (Gminę Wiślica), usterek w ciągu 2 godzin od otrzymania 
zgłoszenia. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą faksową, telefoniczną, ustną. Każdorazowe 
zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez 
Zamawiającego.. 

4. W przypadku, gdy zakres usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią 
usunięcie w terminie określonym w pkt 2, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
termin ich usunięcia. 

5. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny 
przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie pogwarancyjny 
protokół odbioru przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy, wynikających z 
normalnego jego używania.  

7. Pozostałe warunki określa umowa. 
 

GWARANTGWARANTGWARANTGWARANT    
WYKONAWCAWYKONAWCAWYKONAWCAWYKONAWCA    
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ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR 9999    

KSIĄŻKAKSIĄŻKAKSIĄŻKAKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW PRZEDMIARÓW PRZEDMIARÓW PRZEDMIARÓW    
 

ZADANIE NR 1 

Monitoring wizyjny  

PRZEDMIAR 

  

Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia  j .m.  Poszcz  Razem 

Monitoring w izyjny Bazyliki, Domu Długosza, Pawilon u Arch.  

1 KNR AL-01 
0501-02 

MontaŜ szybkoobrotowej kopułkowej kamery zewnętrznej CAMA2 typ NVC-
SD236DN prod. Novus na słupie 

szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

2 KNR-W 5-
08 0401-18 

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania kamer na dzwonnicy - kucie 
mechaniczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - kamera o 4 otworach 
mocujących 

aparat     

    2 aparat 2.000   

        RAZEM 2.000 

3 KNR AL-01 
0501-02 

MontaŜ szybkoobrotowej kopułkowej kamery zewnętrznej CAMA2 typ NVC-
SD236DN prod. Novus na ścianie 

szt.     

    2 szt. 2.000   
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        RAZEM 2.000 

4 KNR AL-01 
0505-02 

Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu TVU - wysokość  
powyŜej 4 m 

szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

5 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - zestaw radiowy 5,8 GHz typ 
RTR05-H/7 

szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

6 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - antena kierunkowa AK05/E szt.     

    3 szt. 3.000   

        RAZEM 3.000 

7 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - antena kierunkowa AK 008T szt.     

    3 szt. 3.000   

        RAZEM 3.000 

8 KNR AL-01 
0112-02 

MontaŜ zasilacza ZSI 12V K300 szt.     

    8 szt. 8.000   
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        RAZEM 8.000 

9 KNR-W 5-
10 1010-01 

MontaŜ rur osłonowych na słupach - rura BE32 m     

    6 m 6.000   

        RAZEM 6.000 

10 KNR-W 5-
08 0101-03 

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłoŜu z cegły 

m     

    30 m 30.000   

        RAZEM 30.000 

11 KNR-W 5-
08 0110-02 

Rury winidurowe o średnicy do 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m     

    30 m 30.000   

        RAZEM 30.000 

12 KNR-W 5-
08 0207-01 

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x2.5 mm2 wciągane do rur m     

    34 m 34.000   

        RAZEM 34.000 

13 KNR-W 5-
10 0803-03 

MontaŜ z wejściem na słup bezpieczników izolowanych SV 19.25 
napowietrznych dla linii niskiego napiecia 

kpl.     

    2 kpl. 2.000   
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        RAZEM 2.000 

14 KNR-W 5-
10 0904-01 

MontaŜ mostków rozłącznych dla linii niskiego napięcia z zaciskami 
izolowanymi SL11.11 

szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

15 KNR-W 4-
03 1003-21 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 
2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 

otw.     

    2 otw. 2.000   

        RAZEM 2.000 

16 KNR-W 4-
03 1017-04 

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 10 mm w 
tworzywach sztucznych 

otw.     

    4 otw. 4.000   

        RAZEM 4.000 

17 KNR-W 5-
08 0407-01 

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg. S301 B2 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

18 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ punktu retransmisji sygnałów videotelemetrii na Szkole Podstawowej szt.     

    1 szt. 1.000   
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        RAZEM 1.000 

19 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji 
bezprzezwodowej typ RTR008T-h 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

20 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - odbiornik bezprzezwodowy 
typ RT008T-h 

szt.     

    5 szt. 5.000   

        RAZEM 5.000 

21 KNR AL-01 
0112-02 

MontaŜ zasilacza 12 V DC ZW8-BPW szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

22 KNR AL-01 
0112-02 

MontaŜ zasilacza bezprzerwowego UPS ECO PRO 1200 CDS 19 szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

23 KNR AL-01 
0502-04 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - rejestrator cyfrowy 
PARAGON EDR-16DI/NH z dodatkowymi dyskami twardymi HDD 1TB SATA 
KIT 

szt.     

    1 szt. 1.000   
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        RAZEM 1.000 

24 KNR AL-01 
0502-10 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - klawiatura systemowa EKB-
500 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

25 KNR AL-01 
0502-01 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - aktywny rozdzielacz danych 
NVRS-004DD 

wej.     

    1 wej. 1.000   

        RAZEM 1.000 

26 KNR AL-01 
0501-03 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor 19" NVM-319 LCD-II szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 
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PRZEDMIAR 

Instalacja przeciwwłamaniowa Dom Długosza, Pawilon i Podziemia Bazyliki 

  

Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia  j .m.  Poszcz  Razem 

Instalacj i przeciwwłamaniowa w Domu Długosza, Pawil onie i podziemiach Bazyliki  

1 KNR-W 5-
08 0101-03 

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłoŜu z cegły 

m     

    250 m 250.000   

        RAZEM 250.000 

2 KNR-W 5-
08 0110-01 

Rury winidurowe RVS 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m     

    250 m 250.000   

        RAZEM 250.000 

3 KNR-W 4-
03 1003-21 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 
2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 

otw.     

    21 otw. 21.000   

        RAZEM 21.000 

4 KNR-W 4-
03 1003-06 

Mechaniczne przebijanie otworów w stropach - śr.rury do 25 mm otw.     

    5 otw. 5.000   
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        RAZEM 5.000 

5 KNR-W 5-
08 0207-01 

Przewody kabelkowe YnTKSY 3x2x0,8 mm2 wciągane do rur m     

    250 m 250.000   

        RAZEM 250.000 

6 KNR AL-01 
0102-01 

MontaŜ modułowej centrali alarmowej INTERGA 128 WR szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

7 KNR AL-01 
0102-01 

MontaŜ modułowej centrali alarmowej INTERGA 32 szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

8 KNR AL-01 
0208-01 

MontaŜ elementów obsługowych - manipulator INTETRGA KLCD szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

9 KNR AL-01 
0208-01 

MontaŜ elementów obsługowych - klawiatura INTERGRA S-Blue szt.     

    4 szt. 4.000   
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        RAZEM 4.000 

10 KNR AL-01 
0208-01 

MontaŜ elementów obsługowych - obudowa szyfratorów LCD/B szt.     

    3 szt. 3.000   

        RAZEM 3.000 

11 KNR AL-01 
0208-01 

MontaŜ elementów obsługowych - obudowa szyfratorów LED szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

12 KNR AL-01 
0109-02 

MontaŜ akumulatora bezobsługowego CSB 17Ah/12V szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

13 KNR AL-01 
0109-02 

MontaŜ akumulatora bezobsługowego CSB 7,2Ah/12V szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

14 KNR AL-01 
0401-01 

MontaŜ czujników ruchu Silver SATEL szt.     

    17 szt. 17.000   
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        RAZEM 17.000 

15 KNR AL-01 
0108-04 

MontaŜ sygnalizatora optyczno-akustycznego szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

16 KNR AL-01 
0601-04 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 
kro ków programowych (instrukcji) 

n-g     

    3 n-g 3.000   

        RAZEM 3.000 
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Instalacja sygnalizacji poŜaru Bazylika Dom Długosza Paw Arch poŜarówka 

PRZEDMIAR 

  

Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia  j .m.  Poszcz  Razem 

Instalacj i sygnalizacj i po Ŝaru w w Domu Długosza, podziemiu Bazyliki oraz w pa wilonie arch. w Wi ślicy  

1 KNR-W 5-
08 0101-03 

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłoŜu z cegły 

m     

    600 m 600.000   

        RAZEM 600.000 

2 KNR-W 4-
03 1003-21 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 
2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 

otw.     

    15 otw. 15.000   

        RAZEM 15.000 

3 KNR-W 4-
03 1003-06 

Mechaniczne przebijanie otworów w stropach - śr.rury do 25 mm otw.     

    7 otw. 7.000   

        RAZEM 7.000 

4 KNR-W 5-
08 0110-01 

Rury winidurowe RVS 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m     

    600 m 600.000   
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        RAZEM 600.000 

5 KNR-W 5-
08 0207-01 

Przewody kabelkowe HLGs 2x1 mm2 wciągane do rur m     

    600 m 600.000   

        RAZEM 600.000 

6 KNR AL-01 
0102-01 

MontaŜ modułowej centrali poŜarowej IGNIS1080 - 8 linii dozorowych szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

7 KNR AL-01 
0403-02 

MontaŜ gniazd poŜarowych w wykonaniu adresowym do czujek szeregu 40 i 
4046 (G40) 

szt.     

    36 szt. 36.000   

        RAZEM 36.000 

8 KNR AL-01 
0401-01 

MontaŜ czujek poŜarowych - optyczna dymu DOR-40 szt.     

    32 szt. 32.000   

        RAZEM 32.000 

9 KNR AL-01 
0401-01 

MontaŜ czujek poŜarowych - optyczna dymu DUR-40 szt.     

    3 szt. 3.000   
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        RAZEM 3.000 

10 KNR AL-01 
0401-02 

MontaŜ czujek poŜarowych - nadmiarowo-róŜniczkowa czujka temperatury 
TUP-40 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

11 KNR AL-01 
0109-02 

MontaŜ akumulatora bezobsługowego EUROPOWER EP 7Ah 12V szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

12 KNR AL-01 
0402-03 

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru - przycisk ROP-63 z izolatorem zwarć i 
ramką maskującą 

szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

13 KNR AL-01 
0108-04 

MontaŜ sygnalizatora optyczno-akustycznego SA-K5 szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

14 KNR AL-01 
0601-04 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 
kro ków programowych (instrukcji) 

n-g     

    1 n-g 1.000   
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        RAZEM 1.000 

15 KNR AL-01 
0603-07 

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów adres     

    1 adres 1.000   

        RAZEM 1.000 

16 KNR AL-01 
0604-04 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

  

 
 

ZADANIE NR 2 

Monitoring wizyjny Rynek zach 

PRZEDMIAR 

  

Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia  j .m.  Poszcz  Razem 

Monitoring w izyjny zachodnia strona Rynku w Wi ślicy  

1 KNR AL-01 
0501-02 

MontaŜ szybkoobrotowej kopułkowej kamery zewnętrznej CAMA2 typ NVC-
SD236DN prod. Novus na słupie 

szt.     

    1 szt. 1.000   
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        RAZEM 1.000 

2 KNR AL-01 
0505-02 

Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu TVU - wysokość  
powyŜej 4 m 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

3 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - zestaw radiowy 5,8 GHz typ 
RTR05-H/7 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

4 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - antena kierunkowa AK05/E szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

5 KNR AL-01 
0504-08 

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - antena kierunkowa AK 008T szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

6 KNR AL-01 
0112-02 

MontaŜ zasilacza ZSI 12V K300 szt.     

    2 szt. 2.000   
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        RAZEM 2.000 

7 KNR-W 5-
10 1010-01 

MontaŜ rur osłonowych na słupach - rura BE32 m     

    4 m 4.000   

        RAZEM 4.000 

8 KNR-W 5-
08 0207-01 

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x2.5 mm2 wciągane do rur m     

    6 m 6.000   

        RAZEM 6.000 

9 KNR-W 5-
10 0803-03 

MontaŜ z wejściem na słup bezpieczników izolowanych SV 19.25 
napowietrznych dla linii niskiego napiecia 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

10 KNR-W 5-
10 0904-01 

MontaŜ mostków rozłącznych dla linii niskiego napięcia z zaciskami 
izolowanymi SL11.11 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

11 KNR-W 5-
08 0404-07 

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzyn kowych o masie do 10kg wraz z 
konstru kcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa 

szt.     

    1 szt. 1.000   
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        RAZEM 1.000 

12 KNR-W 5-
08 0407-01 

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg. S301 B2 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

13 KNR-W 5-
08 0804-01 

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój Ŝył do 
2.5 mm2 

szt.Ŝył     

    6 szt.Ŝył 6.000   

        RAZEM 6.000 

14 KNR 5-03I 
1105-01 

MontaŜ przewieszki napowierznej z przewodu XzTKMXpwn 8x2x0,8 mm2 m     

    65 m 65.000   

        RAZEM 65.000 
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Instalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowaInstalacja przeciw włamaniowa Biuro Muz Biuro Muz Biuro Muz Biuro Muzeumeumeumeum   

PRZEDMIAR 

  

Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia  j .m.  Poszcz  Razem 

Instalacj i przeciwwłamaniowa w Biurze Muzeum w Wi ślicy  

1 KNR-W 5-
08 0101-03 

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłoŜu z cegły 

m     

    150 m 150.000   

        RAZEM 150.000 

2 KNR-W 5-
08 0110-01 

Rury winidurowe RVS 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m     

    150 m 150.000   

        RAZEM 150.000 

3 KNR-W 4-
03 1003-21 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 
2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 

otw.     

    4 otw. 4.000   

        RAZEM 4.000 

4 KNR-W 5-
08 0207-01 

Przewody kabelkowe YnTKSY 3x2x0,8 mm2 wciągane do rur m     
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    150 m 150.000   

        RAZEM 150.000 

5 KNR AL-01 
0102-01 

MontaŜ modułowej centrali alarmowej INTERGA 24 szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

6 KNR AL-01 
0208-01 

MontaŜ elementów obsługowych - manipulator INTETRGA KLCD szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

7 KNR AL-01 
0208-01 

MontaŜ elementów obsługowych - obudowa szyfratorów LCD/B szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

8 KNR AL-01 
0109-02 

MontaŜ akumulatora bezobsługowego CSB 17Ah/12V szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

9 KNR AL-01 
0401-01 

MontaŜ czujników dymu OSD23AR szt.     
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    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

10 KNR AL-01 
0401-01 

MontaŜ czujników ruchu Silver SATEL szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

11 KNR AL-01 
0108-04 

MontaŜ sygnalizatora optyczno-akustycznego szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

12 KNR AL-01 
0601-04 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 
kro ków programowych (instrukcji) 

n-g     

    1 n-g 1.000   

        RAZEM 1.000 

13 KNR AL-01 
0604-04 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

14 KNR 5-03I 
1105-01 

MontaŜ przewieszki napowierznej z przewodu XzTKMXpwn 8x2x0,8 mm2 m     

Footer Page 59 of 145.



    50 m 50.000   

        RAZEM 50.000 

15 Kalkulacja 
własna 

Dostawa dwukierunkowych pilotów zdalnego starowania szt.     

    3 szt. 3.000   

        RAZEM 3.000 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 10 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
MONITORINGU WIZYJNYEGO,   

 INSTALACJI ALARMOWEJ,   
SSP SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU PO śAROWEGO 

 
 

1. Przedmiot Określenie przedmiotu przedsięwzięcia :  
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na  dostawie i montaŜu urządzeń 
wchodzących w skład alarmowych systemów: sygnalizacji poŜaru, włamania i napadu, 
monitoringu wizyjnego, oraz okablowania strukturalnego. 
 
Lokalizacja przedsięwzięcia: Gmina Wiś lica 
 
- monitoring wizyjny -  obejmujący swym zasięgiem Bazylikę , Dom Długosza, Pawilon 
Archeologiczny, Biuro Muzeum oraz ich najbliŜsze sąsiedztwo wymienionych obiektów. Ponadto 
umieszczenie kamer pozwoli na monitorowanie całości rynku w Wiś licy oraz placu rekreacyjno – 
sportowego, na którym znajdują się odsłonięte fundamenty średniowiecznego kościoła szpitalnego pw. 
Św. Ducha znajdują się tam równieŜ boiska do piłki noŜnej, siatkówki, koszykówki, grill – miejsce 
chętnie odwiedzane przez młodzieŜ, takŜe w godzinach wieczornych i nocnych). Łącznie zostanie 
zamontowanych 5 kamer wizyjnych.. Systemem monitoringu będzie zarządzać Policja przy 
jednoczesnym przesyle obrazu do Urzędu Gminy, który będzie takŜe udostępniony na stronie 
internetowej Urzędu. 
- sygnalizacja włamania i napadu SWIN w budynkach  Zespołu Zabytkowego w Wiślicy  
(Domu Długosza , Pawilonie Archeologicznym , Podziemiach Bazyliki oraz Biurze 
Muzeum). 
- systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w budynkach  Zespołu Zabytkowego w 
Wiślicy  (Domu Długosza , Pawilonie Archeologicznym , Podziemiach Bazyliki oraz Biurze 
Muzeum). 
 
1.2. Zakres stosowania STWIOR 
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy w fazie wyłaniania wykonawcy, oraz w fazie przygotowania i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Zakres robót jest związany z wykonaniem: 
- podłączeniem i uruchomieniem Systemu Monitorowania, 
- podłączeniem i uruchomieniem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SWIN, 
- podłączeniem i uruchomieniem Systemu Sygnalizacji PoŜarowej  (SSP) IGNIS 1080. 
   
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, a takŜe za 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora 
Nadzoru 
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1.5.1. Czynności związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy 
Wykonawca wykonuje lub współpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich 
czynności formalnoprawnych i organizacyjnych związanych z budowami. W związku z tym 
do Wykonawcy naleŜy w szczególności: 
- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie będzie 
dysponował wystarczającą liczbą egzemplarzy, 
- uzgodnienie z właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace 
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia i zajęcia na 
czas budowy poszczególnych placów budowy. 
- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowanie i złoŜenie 
projektu organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt będzie wymagany przez 
odpowiednie władze), 
- wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych i ich inwentaryzację powykonawczą, oraz 
prace 
geodezyjne związane z obsługą kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót; 
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym związane z 
zatwierdzeniem te j dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem 
zbudowanych obiektów na mapę zasadniczą, 
- przeprowadzenie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji 
budowanych rurociągów kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych 
operatorów lub gestorów sieci; 
- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) cząstkowych odbiorów na 
terenach i obiektach, na których prowadzone będą prace, i uzyskanie oświadczeń o odbiorze 
terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczeń (związanych z budową) ze strony 
zarządców tych obiektów i terenów w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiającego, 
- przygotowanie końcowego protokołu odbioru, 
- przekazanie Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu oryginałów 
dokumentów 
związanych z budową i jej zakończeniem. We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca 
będzie miał zapewnione współdziałanie Inspektora Nadzoru, a Zamawiający dostarczy 
wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń. 
 
1.5.2. Wprowadzenie na budowę 
Zamawiający w terminie określonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na 
budowę, przekazując mu dokumentację projektową oraz STWIOR i potrzebne dla 
prowadzenia budowy upowaŜnienia. Fakt dokonania wprowadzenia na budowę zostanie 
potwierdzony odpowiednim protokołem, przygotowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa 
Zamawiający dostarczy kompletną Dokumentację Projektową: 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR 
Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i STWIOR. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa 
budowlanego), muszą one być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i nie mogą być 
podstawą do roszczeń finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIOR będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWIOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi w ten sposób, Ŝe elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 
utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie w/w znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwo ścią powstania poŜaru. 
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1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach, oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.9. Ochrona własności publiczne j i prywatnej 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie budowlanym. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały 
Materiał niezbędny do wykonania robót muszą mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność 
jego wykonania z odpowiednimi normami. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt uŜyty przez Wykonawcę powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodował uszczerbku dla jakości wykonywanych robót, oraz 
nie utrudniał czynności pomocniczych, załadunku i rozładunku i transportu. 
 
4. Transport 
Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i 
odpowiednio przystosowane do transportu materiałó. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne wymagania wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWIOR. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR , 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru , pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
1. Podłączenie i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, który obejmie swym zasięgiem 
Bazylikę , Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny, Biuro Muzeum oraz ich najbliŜsze sąsiedztwo 
wymienionych obiektów. Ponadto umieszczenie kamer pozwoli na monitorowanie całości rynku w 
Wiś licy oraz placu rekreacyjno – sportowego, na którym znajdują się odsłonięte fundamenty 
średniowiecznego kościoła szpitalnego pw. Św. Ducha znajdują się tam równieŜ boiska do piłki 
noŜnej, siatkówki, koszykówki, grill – miejsce chętnie odwiedzane przez młodzieŜ, takŜe w godzinach 
wieczornych i nocnych). Łącznie zostanie zamontowanych 5 kamer wizyjnych.. Systemem 
monitoringu będzie zarządzać Policja przy jednoczesnym przesyle obrazu do Urzędu Gminy, który 
będzie takŜe udostępniony na stronie internetowej Urzędu. 
 
2.  Podłączenie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w budynkach  
Zespołu Zabytkowego w Wiślicy  (Domu Długosza , Pawilonie Archeologicznym , 
Podziemiach Bazyliki oraz Biurze Muzeum). 
 
3. Podłączenie i uruchomienie Systemu Sygnalizacji PoŜarowej  (SSP) IGNIS 1080  w Domu 
Długosza oraz przylegającym do nieruchomości Pawilonie Archeologicznym. 

 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, śe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp na teren robót, do pomieszczeń magazynowych i innych, w celu inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, materiałów, pracy personelu lub metod pomiarowych 
oraz jakości wykonania robót. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów lub 
prac. 
 
6.2. Zasady wykonania kontroli robót 
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakończeniu kaŜdej roboty 
zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przedstawioną do odbioru kablową linię światłowodową naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. dały pozytywny wynik. Przy 
ocenie negatywnej, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, 
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stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań i pomiarów 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie uzgodnionym. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWIOR . 
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez STWIOR, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót dotyczy jedynie robót dodatkowych i zamiennych, o ile są przewidziane w 
umowie, oraz pod warunkiem, Ŝe roboty te nie zostały poprzedzone sporządzeniem 
projektu wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robót), a przed ich wykonaniem 
nie zostało uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten będzie zgodny z dokumentacją projektową, STWIOR, 
wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, poczynionymi w 
wyniku pojawienia się konieczności wykonania tych robót, lub w wyniku dodatkowego 
zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru. Wyniki obmiaru powinny być przekazane Inspektorowi Nadzoru na piśmie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione 
w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru . 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie 
z pkt. 1.5.1. niniejszej specyfikacji, a w szczególności: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. dziennik robót, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
STWIOR, 
6. dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR, 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego 
odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
w odpowiednim 
wykazie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności Wykonawcy w 
terminie jednego 
miesiąca przed upływem okresu gwarancyjnego. 
9. Podstawy płatności 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana w umowie. 
Podstawą płatności dla robót dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez 
Wykonawcę i Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę 
i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny 
jednostkowe i/lub kwoty 
ryczałtowe będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i 
transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w 
ofercie przedłoŜonej do przetargu na zadanie główne, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy związane 
- PN-E-08390-3 Włamaniowe systemy alarmowe – wymagania i badania central 
- PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne – zasady stosowania 
- BN-84/8984-10- Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
- BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.  
- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja 

i konserwacja instalacji.  
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- PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

- BN-84/8984-17/03   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

- PN – IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,     
przedmiot i wymagania podstawowe.  

- PN – IEC 60364-4-41:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

- PN-I EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed  skutkami oddziaływania cieplnego... 

- PN-I EC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.  

- PN- IEC60364-4-443 : 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami . Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.. 

- PN-IEC 60364-4-46:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie.  

- PN-IEC 60364-4-47:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków  ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym.  

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.     

- PN-IEC 60364-5-52:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowianie.  

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych..  Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.  

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.   

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe.  

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Instalacje bezpieczeństwa.   

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.   

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę 
lub/i basen natrykowy. 

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  

- PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:20002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji . Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych.  

- PN-EN 60889:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny.  Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych .   
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- PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych .  
- PN –EN 60445:202 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  

maszyną , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 
albo cyframi.    

- PN –EN 60529-2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
- PN –EN 60664-1:12003 (U)Koordynacja izolacji urządzeń  elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Część 1 : Zasady , wymagania i badania.  
- PN –EN 06070-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku 

domowego i podobnego. Część 1 : Wymagania ogólne.  
- PN –EN 60799:2004Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  
- PN –EN EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1 : Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego. 

- PN –EN  60898-1:2003/A1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1 : Wyłączniki 
do obwodów prądu przemiennego (Zmiana) . 

- PN –EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1 : Wyłączniki 
do obwodów prądu przemiennego  . 

- PN –EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego ( 
RCCB).  Część 1 : Postanowienia ogólne.  

- PN –EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego ( 
RCCO).  Część 1 : Postanowienia ogólne.  

- PN –E –04700:1998Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzenia pomontaŜowych badań odbiorczych.     

- PN –E-04700:1998/Az:2000Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontaŜowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

- PN-E –93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 .Wymagania i badania.  

- PN-E – 93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2  

.Wymagania i badania. (Zmiana Az1). 
- PN-E-93210:1998Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 

napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  
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SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO 
 
1.Zakres projektu 
 
Przedmiotem opracowania jest system monitoringu wizyjnego, który obejmie swym zasięgiem 
Bazylikę , Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny, Biuro Muzeum oraz ich najbliŜsze sąsiedztwo 
wymienionych obiektów. Ponadto umieszczenie kamer pozwoli na monitorowanie całości rynku w 
Wiś licy oraz placu rekreacyjno – sportowego, na którym znajdują się odsłonięte fundamenty 
średniowiecznego kościoła szpitalnego pw. Św. Ducha znajdują się tam równieŜ boiska do piłki 
noŜnej, siatkówki, koszykówki, grill – miejsce chętnie odwiedzane przez młodzieŜ, takŜe w godzinach 
wieczornych i nocnych). Łącznie zostanie zamontowanych 5 kamer wizyjnych.. Systemem 
monitoringu będzie zarządzać Policja przy jednoczesnym przesyle obrazu do Urzędu Gminy, który 
będzie takŜe udostępniony na stronie internetowej Urzędu. 
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1.1OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO SYSTEMU 

1.1. Opis proponowanego systemu  

System monitoringu wizyjnego ma za zadanie wspomóc pracę słuŜb ochrony w bieŜącej analizie 
zagroŜeń, które mogą wystąpić w obiekcie, np. kradzieŜe, akty sabotaŜu, wandalizmu, itp. Poza 
bieŜącą obserwacją, wszystkie zdarzenia występujące w obszarach monitorowanych przez kamery 
będą stale rejestrowane w celu późniejszej weryfikacji zdarzeń i identyfikacji osób (wsparcie innych 
systemów elektronicznych, np. kontroli dostępu, sygnalizacji alarmowej, itp.). Dzięki obserwacji 
zagroŜonych sektorów moŜliwe jest analizowanie występujących zdarzeń i odpowiednio szybka 
interwencja. Dodatkowo system nadzoru wizyjnego moŜe zostać wykorzystany w celach 
organizacyjnych, porządkowych i gospodarczych. 

 

1.2. Punkty kamerowe 
System obejmować będzie pięć punktów kamerowych zgodnie z projektem. Punkty kamerowe 
zostaną zainstalowane w strategicznych punktach obiektów zgodnie z wymaganiami inwestora. 
Oznaczenie na mapce poglądowej  K1,K2,K3,K4,K5  

Wszystkie punkty kamerowe zostaną wyposaŜone w obudowy ochronne o klasie szczelności IP66 
(lub wyŜszym) zapewniającymi całkowitą pyłoszczelność oraz ochronę przed silnymi strumieniami 
wody kierowanymi z dowolnej strony. 

Obudowy wszystkich zewnętrznych punktów kamerowych będą klimatyzowane zapewniając 
poprawną pracę w zakresie temperatur środowiska pracy od -40°C do +50°C (bez uwzględniania 
czynniku chłodzenia wiatru). Dla wszystkich punktów kamerowych zaproponowano uchwyty 
ścienne oraz opcjonalnie adaptery masztowe. 

Przyjęto, Ŝe wszystkie punkty kamerowe będą zasilane centralnie napięciem 230VAC. 

W systemie nadzoru zostaną zainstalowane zintegrowane kamery kopułkowe szybkoobrotowe  
z serii Cama II, dualne, które w warunkach słabego oświetlenia automatycznie zmieniają tryb pracy 
z kolorowego na czarno-biały (zmiana trybu pracy będzie takŜe moŜliwa w sposób manualny 
poprzez wysłanie rozkazu z pulpitu sterującego). Zaproponowane kamery szybkoobrotowe 
charakteryzują się moŜliwością wykonywania duŜych zbliŜeń (poprawna identyfikacja), łatwością 
obsługi, niezawodnością , dyskretnym i estetycznym wyglądem oraz moŜliwością automatycznej, 
bezobsługowej pracy. Aby to umoŜliwić kamery posiadają następujące parametry: 

a) menu programowania w języku polskim;  
b) kamera kolorowa przełączająca się w tryb czarno-biały w warunkach słabego oświetlenia; 
c) czułość: dla obrazu kolorowego 0,014 luksa, dla obrazu czarno-białego 0.0011 luksa (poziom 

sygnału 35 IRE, DSS 1s); 
d) rozdzielczość powyŜej 540 linii; 
e) zoom optyczny 36-krotny (długość ogniskowej dla formatu ¼” przy maksymalnym zbliŜeniu 

122.4 mm). Dzięki temu  przy maksymalnym zbliŜeniu optycznym moŜliwa jest identyfikacja 
człowieka (zgodnie z Polską Norma PN 50132-7) z odległości 80 metrów; 

f) automatyczne sterowanie ostrością z moŜliwością ręcznego sterowania; 
g) moŜliwość zaprogramowania 8 patroli (zawierających do 300 funkcji), 4 tras obserwacji, 8 tras 

automatycznego skanowania oraz 240 ujęć programowanych (z moŜliwością identyfikacji 
poprzez nadanie nazwy); 

h) moŜliwość zaprogramowania i identyfikacji stref nadzoru; 
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i)  moŜliwość zablokowania obserwacji pewnych obszarów (np. okien prywatnych mieszkań) przy 
zaprogramowanym zbliŜeniu (8 stref); 

j)  moŜliwość wyświetlania na ekranie monitora informacji o połoŜeniu kamery (azymut, kompas); 
k) funkcja automatycznego obrotu kamery w momencie przejścia przez najniŜszy punkt (w czasie 

śledzenia obiektu przemieszczającego się pod kamerą nigdy nie będzie pokazywany „do góry 
nogami”); 

l)  osiem wejść alarmowych (aktywacja tras obserwacji, patroli, presetów i tras automatycznego 
skanowania; 

m) szeroki zakres dynamiki (WDR); 
n) menu programowania zabezpieczone hasłem. 
 

Praca kamer szybkoobrotowych moŜe być zautomatyzowana – w momencie otrzymania sygnału 
alarmowego (np. z systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu lub innego) 
kamery rozpoczną procedurę pracy zgodnie z ustawieniami, np. ustawią się w zaprogramowaną 
pozycję lub rozpoczną zaprogramowana trasę obserwacji. 

 
1.3. Transmisja sygnałów z kamer (K1,K2,K3,K4,K5) 
Sygnały wizyjne i sterujące z kamer zostaną przesłane drogą radiową do Centrum Monitoringu 
Wizyjnego. Zaproponowane urządzenia do transmisji bezprzewodowej mogą być uŜywane bez 
pozwolenia. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.08.2002r Dz. U 
Nr 138, poz. 1162 dotyczące moŜliwości uŜywania bez pozwolenia urządzeń bliskiego zasięgu.  

Pasmo 5.8GHz, w którym pracują zaproponowane urządzenia do transmisji wideo,  
charakteryzuje się rozdziałem transmisji cyfrowych (Internet, itp.) od analogowych, co w 
sposób zdecydowany ogranicza liczbę zakłóceń. Nowoczesna technologia oraz 
rozbudowana obróbka sygnału wizyjnego poprawia jakość sygnału oraz eliminuje 
interferencje. Zasięg transmisji w wykonaniu podstawowym (z wbudowaną anteną 
kierunkową) wynosi 1500 metrów a zastosowanie dodatkowych anten kierunkowych 
(zewnętrznych) moŜe zwiększyć zasięg transmisji nawet do 4000 metrów. 

 
 
1.4. Stanowisko nadzoru umieszczone na posterunku Policji w Wi ś licy  (SN) 
Sygnały wizyjne i sterujące z wszystkich kamer zostaną przesłane do Centrum Monitoringu 
Wizyjnego. Stanowisko monitorowania zostanie wyposaŜone w dwa monitory LCD (jeden główny i 
jeden pomocniczy) o formacie 19” oraz w pulpit operatora wyposaŜony w joystick umoŜliwiający 
sterowanie rejestratorem, wyświetlaniem monitorów, a takŜe sterowanie kamerami 
szybkoobrotowymi.  

Na monitorze głównym operator będzie miał moŜliwość obserwacji obrazów ze wszystkich kamer 
w trybie podziału (dowolna zmiana trybu za pomocą przycisków umieszczonych na pulpicie 
operatora). Na tym monitorze moŜliwa będzie obserwacja obrazu z kamer w trybie ”na Ŝywo”, a 
takŜe wejście w tryb odtwarzania, zarządzania systemem rejestracji obrazu, itd. Odtwarzanie 
materiału archiwalnego w Ŝaden sposób nie wpłynie na zapis – po wejściu w tryb odtwarzania 
bieŜący materiał jest rejestrowany bez zmian parametrów. Dodatkowo na monitorze tym mogą być 
sygnalizowane sytuacje alarmowe. 

Monitor pomocniczy przeznaczony zostanie do wyświetlania kamer w trybie podziału lub 
pełnoekranowym. Monitor ten moŜe słuŜyć takŜe jak monitor alarmowy.  

Urządzenia stanowiska dozoru zabezpieczone zostaną zasilaczem bezprzerwowym.  
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Zaproponowany system cyfrowej rejestracji obrazu został oparty na 16-kanałowym cyfrowym 
rejestratorze z serii Paragon. Zaproponowane urządzenie jest rejestratorem typu „real time” 
pozwalającym na zapis 25 klatek dla kaŜdego kanału wizji czyli 400kl/s dla całego systemu. 
Urządzenie posiada następujące cechy: 

a) przyjazny interfejs graficzny (GUI) z łatwą obsługą za pomocą myszki lub przycisków; 
b) najnowsza technologia kompresji MPEG-4 z poprawioną jakością obrazu; 
c) dwa wyjścia monitorowe z niezaleŜnymi ustawieniami wyświetlania (tryby podziału do 16 kamer 

jednocześnie); 
d) indywidualne dla kaŜdej kamery ustawienia nagrywania i harmonogramu; 
e) nagrywanie przed-alarmowe; 
f) tryb pentapleks: jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, tryb na Ŝywo oraz dostęp 

sieciowy; 
g) kopiowanie danych poprzez USB 2.0, sieć lub wbudowany napęd DVD-RW; 
h) wysoka szybkość transmisji sieciowej poprzez Internet Explorer lub opcjonalny program 

PowerCon 4.x (obsługa sieciowa niezaleŜna od obsługi lokalnej); 
i)  powiadamianie e-mail o alarmie; 
j)  alarmy sieciowe za pośrednictwem opcjonalnego programu PowerCon 4.x; 
k) funkcja Watchdog z opcjami powiadamiania. 
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2.1. Wys zcze gólnie nie  i lokalizac ja punktó w s ys te mu:  

Lp. Nazwa Nazwa obiektu 
ochranianego 

Rodzaj kamery Miejsce instalacji 
urządzeń monitoringu 

1. STANOWISKO  
NADZORU (SN) 

Budynek Policjii - Posterunek Policji  
w  Wiślicy 

 
2. 

Stacja Bazowa (SB) Budynek Policjii  - Posterunek Policji  
w  Wiślicy 

3. Punkt kamerowy (K1) SkrzyŜowanie ulic 
Długosza, ul.Rynek 

szybkoobrotowa Dzwonnica przy Bazylice 

4. Punkt kamerowy(K2) Bazylika Dom 
Długosza 

szybkoobrotowa Dzwonnica przy Bazylice 

 
5 

 
Punkt kamerowy(K3) 

 
Rynek 

 
szybkoobrotowa 

 
Słup energetycznyN/N 

nr18 
 
6 

 
Punkt kamerowy(K4) 

Plac Solny , Dom 
Długosza 

 
szybkoobrotowa 

 
Słup energetyczny N/N 

nr24 
 
7 

 
Punkt kamerowy(K5 

 

Plac rekreacyjno-
sportowy, 

fundamenty kościoła 

 
szybkoobrotowa 

 
Słup oświetleniowy na 
Placu rekreacyjnym 
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rys1. Rozmieszczenie  punktów systemu monitoringu  wizyjnego w Wiś licy 
 
K1,K2,K3,K4,K5  - kamery obrotowe 
 
SB - Stacja Bazowa 
 
SN – Stanowisko Nadzoru 
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4.SPOSÓB INSTALACJI  KAMER  (K1,K2,K3,K4,K5) I STAC JI BAZOWEJ 
 
 
Punkt Kamerowy K1 
 
Punkt kamerowy K1 monitoringu naleŜy zlokalizować na budynku Dzwonnicy przy Bazylice przy 
skrzyŜowaniu ulic Kościelnej i Długosza. Wymagane jest zastosowanie kamery szybkoobrotowej z 
anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo 
radiowe wolnej częstotliwości 5GHz. 
Kamera powieszona zostanie na naroŜniku  Dzwonnicy od strony ulicy Kościelnej i Długosza  na  
wysokości 6 m od ziemi. Do zawieszenia kamery naleŜy zastosować uchwyt naroŜny. Kolor kamery 
zostanie scalony do koloru cegły . 

Antena 
Antena winna być zainstalowana w okienku Dzwonnicy w miejscu niewidocznym dla zwiedzających 
w taki sposób, aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SB. NaleŜy wykonać instalację odgromową 
dla projektowanego masztu antenowego lub uziemić do istniejącej po sprawdzeniu jej parametrów. 

Skrzynka z urządzeniami 
Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŜy umiejscowić w pobliŜu anteny radiowej. 
Wewnątrz skrzynki naleŜy umieścić: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z 
kamery na cyfrowy MPEG-4, zasilacze i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów 
sygnałowych i zasilających w tym zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania - przez 0,25 
godziny. 
 

Instalacja zasilająca 
Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia Inwestora z administratorem 
obiektu. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczałtu. Obwód zasilający 
zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym i róŜnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem 
przeciwprzepięciowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie natynkowej. Obwód wykonany 
zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. 

Instalacja sygnałowa 
Od szafki teletechnicznej do kamery naleŜy doprowadzić przewody: 
- XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii, 
- RG  dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC 
-    YDY 4x1,5mm2 do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce - do wpięcia w zaciski 
śrubowe transformatora separującego 230/24V. 
Przewody telemetrii wizji i anteny podłączone będą za pośrednictwem zabezpieczeń 
przeciwprzepięciowych. 
Od szafki teletechnicznej do anteny naleŜy doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia 
anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie naleŜy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową 
podłączoną do przewodu uziemienia. 

 

Instalacja przewodów 
Wszystkie przewody w obrębie obiektu układać natynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Kabel 
zasilający z RB naleŜy poprowadzić w rurze PVC w pionie do szafki. Przewody z szafki do kamery 
naleŜy poprowadzić w rurkach PCV lub w peszlach na zewnątrz budynku i dalej do kamery na ścianie 
budynku. 
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Punkt Kamerowy K2 
 
Punkt kamerowy K2 monitoringu naleŜy zlokalizować na naroŜniku Dzwonnicy przy wejściu 
głównym do Bazyliki od strony ulicy Długosza. Wymagane jest zastosowanie kamery 
szybkoobrotowej z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez 
wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5GHz. 
Kamera powieszona zostanie na naroŜniku  dzwonnicy od strony wejścia do podziemi Bazyliki na  
wysokości 6 m od ziemi. Do zawieszenia kamery naleŜy zastosować uchwyt naroŜny. Kolor kamery 
zostanie scalony do koloru cegły. 
Pozostały sprzęt punktu kamerowego będzie taki sam jak kamery K1 
 
Punkty Kamerowe K3,K4,K5 
 
Punkty Kamerowe K3,K4 , naleŜy zlokalizować na słupach energetycznych  linii NN w pkt. 
oznaczonych na mapie i rysunkach zasięgu poszczególnych kamer. Pozostały osprzęt instalować 
identycznie jak dla punktu K1. Celem uzyskania zasięgu radiowego antenę do Kamery K3 naleŜy 
zainstalować na słupie N/N nr 16 i przewód podwiesić pomiędzy słupami 16-18 N/N 
antenę dla kamery K4 zmontować wraz z kamerą. 
 
Punkt Kamerowy K5  
Punkt kamerowy K5 zainstalować na słupie wewnętrznym instalacji oświetleniowej inwestora na 
placu rekreacyjno-sportowym. 
 
 
 
 
5.INSTALACJA STACJI BAZOWEJ (SB) 
 

Anteny  Stacji Bazowej 
Stacja bazowa systemu radiowego SBR1 naleŜy zlokalizować na budynku Komisariatu Policji w 
Wiś licy. Stacja bazowa powinna być wyposaŜona w radio współpracujące z anteną sektorową 120st 
do komunikacji ze stacjami klienckimi K1,K2,K3,K4,K5 . Do połączenia stacji bazowej SB z 
Urzędem   Gminy w Wiś licy naleŜy zastosować most radiowy punkt-punkt w oparciu o zintegrowane 
z anteną radiową - zestaw dwóch urządzeń przeznaczonych do tworzenia bezprzewodowych mostów 
typu punkt -punkt. Obydwa urządzenia powinny posiadać zintegrowaną antenę o zysku 
energetycznym 23 dBi, pracującą w polaryzacji poziomej jak i pionowej. Ze względu na eliminację 
tłumiących sygnał konektorów i kabli moŜliwe jest uzyskiwanie większych zasięgów. Praca radia 
powinna się odbywać w trybie bridge i pełnić funkcję przezroczystego mostu. Antena sektorowa i 
zintegrowana powinny być zainstalowane na typowych uchwytach do masztu na wierzy. NaleŜy 
wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego. 

Skrzynka z urządzeniami 
Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŜy umiejscowić w pobliŜu anteny radiowej 
(na poddaszu - ostatniej kondygnacji). Wewnątrz skrzynki naleŜy umieścić : radio, przełącznik  
5-portowy, zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 0,25 godziny, zasilacz radia 
zintegrowanego . NaleŜy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych 
w skrzynce. Szafkę naleŜy uziemić. 
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Instalacja zasilająca 
Zasilanie poprowadzone będzie z tablicy rozdzielczej RE . 
Obwód zasilający naleŜy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i róŜnicowoprądowym oraz 
zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty naleŜy zabudować w obudowie podtynkowej. 
Obwód naleŜy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafce 
teletechnicznej. 

Instalacja sygnałowa 
Połączenie anteny z radiem od szafki teletechnicznej do anteny naleŜy wykonać przewodem 
antenowym 5Ghz. Przewód antenowy przy antenie naleŜy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową 
podłączoną do przewodu uziemienia. Zintegrowane radio naleŜy połączyć z przełącznikiem sieci 
informatycznej w szafie telekomunikacyjnej przewodem UTP. Zasilanie radia (PoE). 
 
6.INSTALACJA STANOWISKA NADZORU (SN) 
 

Stanowisko operatora CCTV 
Na stanowisku operatora systemu naleŜy zainstalować 2 monitory kolorowy LCD 19", komputer z 
oprogramowaniem zarządzającym . 
Rejestrator wraz z oprogramowaniem powinien zapewnić bieŜącą obsługę systemu i rejestrację obrazu 
z kamer. System musi być równieŜ dostosowany do rejestracji na komputerze PC. 

Rejestracja, archiwizacja 
Ustawienie rejestracji z nadpisywaniem informacji po zapełnieniu dysku. Wszystkie kamery powinny 
podlegać rejestracji z prędkością min. 400kl/s  przez 10 dni. Powinna być zapewniona moŜliwość 
archiwizacji na wyniesionych nośnikach - dyskach twardych, płytach CD poprzez sieć komputerową. 
W kaŜdym przypadku opracowana instrukcja powinna przewidywać sposób oznaczania i 
zabezpieczania nagranego materiału przed dostępem osób niepowołanych. 

Instalacja zasilająca 
Urządzenia zasilane będą z rozdzielni. Obwód zasilający naleŜy zabezpieczyć wyłącznikiem 
nadmiarowym i róŜnicowoprądowym. Aparaty naleŜy zabudować w rozdzielni. Obwód naleŜy 
wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafie teletechnicznej. 

Instalacja sygnałowa 
Od szafy teletechnicznej na dach naleŜy ułoŜyć przewody w rurce zabezpieczającej PVC. Na zewnątrz 
naleŜy stosować rurkę do zastosowań zewnętrznych. 
 
 
 
4.UWAGI 
Inwestor po uruchomieniu systemu powinien posiadać: 

a. opis systemu, uŜytych protokołów transmisji, wykorzystanych interfejsów, ustawień 
wszystkich parametrów  urządzeń systemu 

b. schematy ogólne i szczegółowe systemu, rysunki szaf, mapki zasięgu anten, azymuty 
promieniowania 

 
5.ZAŁĄCZNIKI 

Rysunki z zasięgami kamer 
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1. CZ ĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 

Zlecenie Urzędu Gminy w Wiślicy 
Załączone rysunki rozplanowania powierzchni piwnicy, parteru i I piętra oraz rzut dachu w 
formie kserokopii. 
 

1.2 Przedmiot projektu 
 

Przedmiotem projektu jest System Sygnalizacji PoŜarowej  (SSP) IGNIS 1080  w 
Domu Długosza oraz przylegającym do nieruchomości Pawilonie Archeologicznym. 

 

1.3 Zakres projektu   
 

Projekt systemu sygnalizacji poŜarowej obejmuje ochronę całkowitą obiektu.  
 

1.4 Inwestor 
 

Urząd Gminy W iś lica 
 

1.5 Inne dokumenty związane i literatura 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie (Dz. U.  nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002 nr 
147, poz. 1229). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U.  nr 121, poz. 118). 
 
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji.  
Aktualne zasady wykonania, odbioru i eksploatacji systemów sygnalizacji 
poŜarowej reguluje  

 
PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 
 
BN-84/8984-17/03   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
 
Zasady projektowania instalacji sygnalizacji poŜarowej. CNBOP. J. Ciszewski 
 
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali systemu sygnalizacji poŜarowej IGNIS 
1080 oraz instrukcje urządzeń liniowych systemu. 
 
Podkłady budowlane części starej i nowej dostarczone przez Zamawiającego.  
. 
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2. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA 
DOM DŁUGOSZA 

Obiekt dwukondygnacyjny o stropach drewnianych wymaga szczególnego nadzoru za pomocą 
Systemu Sygnalizacji Alarmu PoŜarowego SSP. Z uwagi na historyczną wartość obiektu nie moŜna 
wprowadzić Ŝadnych kurtyn ani klap oddymiających ,stąd konieczność zainstalowania SSP serii 
IGNIS 1080 z większą ilością czujników poŜarowych. Wszelkie prace instalacyjne, wiercenie 
przepustów w stropach, musi być wykonane pod nadzorem konserwatora zabytków. NaleŜy przyjąć 
zasadę ,Ŝe wykorzystujemy istniejące zainwentaryzowane przepusty oznaczone na rysunkach. 

 
PAWILON ARCHEOLOGICZNY 

Konstrukcja Ŝelbetowa niskie zagroŜenie poŜarowe. Zostanie zainstalowane dwie czujki poŜarowe 
DOR-40 na odzielnej linii dozorowej do CSP w Domu Długosza 

 
PODZIEMIA BAZYLKI 
 

Konstrukcja z kamienia małe zagroŜenie poŜarowe. Do istniejącej CSP zainstalowanej w Bazylice 
zostanie dołoŜona oddzielna linia dozorowa, do której zostanie włączone dwie czujki poŜarowe 
DOR-40 jak na załączonym rysunku „podziemi bazyliki” 

   

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA  
        DOM DŁUGOSZA 
 
Wykorzystanie obiektu typowe dla obiektów mieszkalnych oraz w 1/3 obiektu na parterze  i w 
piwnicy  
z częścią muzealną.  Centrala SSP będzie zainstalowana w kancelarii parafialnej blisko wejścia 
głównego na parterze. Zaleca się, aby SSP był podłączony do sieci monitoringu Państwowej StraŜy 
PoŜarnej.  

 

4. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 

4.1 Zakres ochrony 
 

Zgodnie z charakterystyką, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjęto zakres ochrony 
całkowitej, tzn. Ŝe pomieszczenia w obiekcie, ciągi komunikacyjne   będą objęte 
automatycznym wykrywaniem poŜaru. 
 

4.2 Rodzaj ochrony 
 

Przewiduje się automatyczne urządzenia SSP, oparte o konwencjonalny system sygnalizacji 
poŜarowej typu IGNIS 1080 produkcji Polon Alfa (certyfikat zgodności CNBOP nr 
1817/2007) współpracującymi z elementami: 
 

� czujkami optycznymi DUR-40  (certyfikat zgodności CNBOP nr 1438/CPD/0001); 
� czujkami optycznymi DOR-40  (certyfikat zgodności CNBOP nr 1439/CPD/0001); 
� czujkami ciepła TUP-40 (certyfikat zgodności CNBOP nr 1438/CPD/0019); 
� gniazdem G-40 (certyfikat zgodności CNBOP nr 2066/2006); 
� ręcznymi ostrzegaczami poŜarowymi ROP-63 (certyfikat zgodności CNBOP nr  

1438/CPD/0091);  
� sygnalizatoram akustycznym SA-K5 (certyfikat zgodności CNBOP nr 

1438/CPD/0010); 
� kablami YnTKSYekw 1x2x0.8 (certyfikat CNBOP 2133/2006) 
� kablami HTKSH PH90 (certyfikat CNBOP 2329/2006) 

 
Wszystkie elementy SSP za wyjątkiem sygnalizatorów są produkowane przez jedną firmę  
POLON ALFA, sygnalizatory akustyczno-optyczne produkowane są przez firmę W2 z 
Bydgoszczy. 
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4.3 Powierzchnie dozorowane 
 

 Ze względu na charakter zagroŜenia poŜarowego, szczególnie zagroŜenia ludzi i wartości, 
dobrano rodzaj ochrony za pomocą czujek dymu. Powierzchnie dozorowania dobrano w 
zaleŜności od przeznaczenia, wysokości i powierzchni uŜytkowej pomieszczeń: 

 
 

 
 
 
 
Wykaz powierzchni dozorowania 

 
 
 
 
 
 
 

4.5 Rozplanowanie urządzeń 

 
Rodzaj i rozmieszczenie urządzeń obiektowych., rozplanowanie linii dozorowych pokazano 
na rysunkach: 

  
01   -  Rozplanowanie urządzeń - Piwnica 
02 -  Rozplanowanie urządzeń – Parter 
03 – Rozplanowanie urządzeń – I Piętro 
04 – Rozplanowanie urządzeń -  Strych/szczyt 
 
 
 Czujki punktowe w korytarzach i innych pomieszczeniach powinny być instalowane 
zgodnie ze skalą w miejscach zaznaczonych na załączonych rysunkach. Z uwagi na brak 
moŜliwości wiercenia w ścianach, na prośbę konserwatora zrezygnowano ze wskaźników  
zadziałania czujek. 
Identyfikacja grupy pomieszczeń będzie moŜliwa po liniach dozorowych 
W części muzealnej i na strychu SA zaprojektowane czujki DUR-40  
Pozostałe to DOR-40 
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4.6 Specyfikacja urządzeń  
 

TABELA 1     Zestawienie urządzeń systemu i kabli 

System sygnalizacji poŜarowej IGNIS 1080 

Lp. Typ 
katalogowy 

Nazwa Ilość szt. 

1 IGNIS 1080 Centrala sygnalizacji poŜarowej  IGNIS 1080, system 
nieadresowalny konwencjonalny, 8 linii dozorowych po 32 
czujki lub 10 ROP w linii. 

1 

2 EP 7Ah/12V Akumulator bezobsługowy szczelny firmy Euro Power o 
pojemności 12Ah 

2 

3 DOR-40 Optyczna czujka dymu  19 

4 DUR-40 Uniwersalna czujka dymu  10 

5 TUP-40 Uniwersalna czujka ciepła  1 

6 G-40 Gniazdo czujki  30 

7 PG-40 Podstawa gniazda kroploszczelna 1 

8 PG7 Dławik kabla do PG-40 2 

9 ROP-63H Ręczny ostrzegacz poŜarowy 2 

10 RM-60-R Ramka do montaŜu natynkowego ROP-63H 2 

11 SA-K5 Sygnalizator akustyczny 1 

12 PIP1A Puszka instalacyjna z kostką ceramiczną 1 

13 Kabel Typ YnTKSY ekw 1x2x0.8  400 mb 

14 Kabel  HTKSH PH90  1x2 60 mb 
 

4.7 Obliczenia akumulatorów. 
 

Z uwagi na stałą obecność personelu ochrony załoŜono pracę systemu na podtrzymaniu 
akumulatorowym przez 48 godzin czuwania i 0.5 godziny alarmowania. 

 

QAh = 1,25 x (I doz  x T doz  +  I al  x T al  ) 

Gdzie: 

QAh -  wymagana pojemność akumulatorów w A 

1,25 - współczynnik uwzględniający straty pojemności w wyniku starzenia 

Idoz  -  pobór prądu przez instalację w czasie dozorowania  

Tdoz  -  wymagany czas pracy na akumulatorach bez zasilania sieciowego równy 48 godzin 

Ial - pobór prądu w czasie alarmowania w A. 

Tal  - wymagany czas alarmowania, równy 0,5h 

QAh = 1,25 x (0,102 x 48 +  0,168 x 0,5) = 1,25 (4,9 + 0,084) = 6,23 Ah 

 

Centrala będzie zasilana 2 akumulatorami firmy Euro Power 7Ah/12V typ EP 7Ah/12V.. 

 

 

Footer Page 96 of 145.



 

 
8 

 

4.8 Obliczenia pętli dozorowych i linii sygnalizacyjnych 
 

Oszacowanie długo ści p ętli dozorowych i linii sygnalizacyjnych (z rysunków ). 

 
NajdłuŜsza pętla  dozorowa  - ok. 80 mb 
NajdłuŜsza linia sygnalizacyjna   ok. 30 mb 
 

Długość najdłuŜszej linii dozorowej wynosi 2 x 250 m. W przypadku zastosowania 
przewodu YnTKSY 1x2x0,8 rezystancja jednego przewodu pętli: 

RLD = 1,25 x ρ x L/S = 1,25 x 0,0175 Ω mm2 /m x 80m / 0,8 mm2 = 2,19 Ω  

Dopuszczalna rezystancja 2 przewodów pętli 2 x 50Ω. 

Długość linii sygnałowej 30m  (2sygnalizatory 0,065A + 1 sygnalizator po ok. 0,008A), 
łącznie 0,140 A 

Przy zastosowaniu przewodu niepalnego HTKSH PH 90 2x1 na linie sygnałowe rezystancja 
linii wyniesie: 

RLS =1,25  ρ x L/S =1,25x 0,0175 Ω mm2 /m x 2 x 40m / 1 mm2 = 1,64 Ω  

Spadek napięcia na linii sygnałowej: 

  ∆U =  Isygn. x RLS = 0,140Ax1,64Ω = 0,23V nie przekracza dopuszczalnego spadku 3,5V. 

Sygnalizatory pracują przy minimalnym napięciu 17V DC. Dopuszczalny spadek napięcia 
na linii 3,5V + 3,5V w centrali. 

Prace związane z  układaniem kabli powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

BN-84/8984-17/03   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania 

 

4.9 Podstawowe zalecenia dla wykonawcy: 

 

� Linie dozorową nr 5 doprowadzić z Domu Długosza do PAWILONU 
ARCHEOLOGICZNEGO za pomocą linii napowietrznej (kabla zewnętrznego Ŝelowanego z 
linką nośną) zabezpieczonego ochronnikami. Samo wejście linii do Pawilonu musi być 
wykonane z kabla  YnTKSY ekw 1x2x0.8 

� zapoznać się z  dokumentacją istniejących instalacji elektro-energetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, itp. w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót 
instalacyjnych 

� zapoznać się z projektem technicznym i ewentualne uwagi zgłosić do projektanta SSP 

� odległość czujek dymu w poziomie od wszelkich elementów budowlanych nie powinna być 
mniejsza niŜ 0,5 m 

� odległość czujek dymu od najdalszego miejsca na stropie nie powinna przekraczać 7,5 m 
(oprócz korytarzy) 

� instalację linii/pętli dozorowych, montaŜ centrali SSP, oprogramowanie i uruchomienie 
centrali wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz DTR producenta systemu 

� linie dozorowe prowadzić przelotowo przez czujki 

� linie dozorowe prowadzić w rurach plastikowych natynkowych  samogasnących o jak 
najmniejszym przekroju i scalać je do koloru ścian 
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� z uwagi na historyczną wartość obiektu linie dozorowe prowadzić w miejscach 
najmniej widocznych dla zwiedzających 

� przewód pomiędzy czujkami nie moŜe być przedłuŜany przez dolutowanie dodatkowego 
odcinka 

� zachować odstęp czujek od opraw oświetleniowych min. 0,3 m i ok. 0,5 m od nawiewów 
wentylacji i klimatyzacji. 

� czujki montować bezpośrednio na stropie lub belkach stropowych 

� kolory czujek uzgodnić z konserwatorem i starać się scalić do koloru stropów  

� zwrócić szczególną uwagę na polaryzację przewodów pętli dozorowej i linii 
sygnalizacyjnych oraz na prawidłowe trwałe oznaczenia przewodów. 

� linię sygnałową LS1 zakończyć opornikiem końca linii o wartości zgodnej z DTR  (1 kΩ) 

� linie dozorowe  LD1 i LD2 LD3 LD4 LD5  zakończyć opornikiem końca linii o wartości  
5,6 kΩ. 

� Przejścia LD2 i LS przez stropy zabezpieczyć masą ognioodporną. 

� Przechodzić przez istniejące otwory w stropach zaznaczone na rysunkach jako istniejące 

� Wysokość montaŜu ROP – 1.4m 

� Czujki oznaczone na rysunku parteru Domu Długosza 1.2.,3,4  instalować w 
minimalnej odległości od ściany (0,5m) i z uwagi na wartość zabytkową stropu . Czujki 
oznaczone jako 1, 2 ich montaŜ skonsultować  z konserwatorem zabytków. 
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5. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW SYSTEMU IGNIS 1080 
 

5.1 Centrala przeznaczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji poŜarowej IGNIS 1080 jest przeznaczona do wykrywania i 
sygnalizowania zagroŜenia poŜarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek  
i ręcznych ostrzegaczy poŜarowych. UmoŜliwia ona włączanie dodatkowych urządzeń 
sygnalizacyjnych oraz przekazywanie sygnałów do systemu monitoringu poŜarowego. Wykonana w 
technice montaŜu powierzchniowego, wyposaŜona w rozbudowane układy diagnostyki i 
samokontroli, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę systemu wczesnego ostrzegania o poŜarze. 
Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania małych i średnich obiektów np. magazynów, sklepów, 
biur itp. 
Na liniach dozorowych centrali mogą pracować: 

 
a/ czujki poŜarowe szeregu 40 i 30: 
    - jonizacyjne dymu DIO, 
    - optyczne dymu DOR, 
    - nadmiarowo-róŜniczkowe ciepła TUP, 
    - płomienia (ultrafiolet) PUO, 
    - iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta), 
    - liniowe dymu DOP, 
c/ ręczne ostrzegacze (przyciski) poŜarowe: 
    - wnętrzowe ROP-63, 
    - zewnętrzne ROP-63H, 
 

Centrala spełnia wymagania normy PN-EN 54-2.  
 

Cechy charakterystyczne 

Cechy charakterystyczne - osiem linii dozorowych (stref) z moŜliwością włączenia w kaŜdą linię do 
32 czujek poŜarowych lub jednej czujki liniowej dymu lub do 10 ręcznych ostrzegaczy poŜarowych; 
- linia do uruchamiania zewnętrznych sygnalizatorów; 
- 4 linie kontrolne do nadzoru dołączonych dodatkowych urządzeń zewnętrznych; 
- wyjście (wbudowany interfejs) do podłączenia tablicy alarmowej TW-35, przeznaczonej do 
powielenia głównych sygnałów centrali w oddalonym miejscu; 
- interfejs szeregowy RS 232, umoŜliwiający przesłanie zdarzeń pamiętanych przez centralę do 
komputera PC; 
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- dwa wyjścia przekaźnikowe alarmu ogólnego z moŜliwością ustawienia opóźnienia zadziałania; 
- wyjście przekaźnikowe uszkodzenia ogólnego; 
- wyjście przekaźnikowe z kaŜdej linii dozorowej do sterowania urządzeń zewnętrznych, z 
moŜliwością programowania zadziałania od kryterium alarmu z jednej lub dowolnej liczby stref; 
- wyjście 12V do zasilania zewnętrznej drukarki (rejestratora zdarzeń); 
- wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych; 
- zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów; 
- wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 h; 
- ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączeniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu; 

- zegar czasu rzeczywistego; 
- pamięć ponad 500 zdarzeń; 
- moŜliwość zaprogramowania róŜnych wariantów alarmowania: 
    - jednostopniowe, 
    - dwustopniowe, 
    - z weryfikacją pierwszego sygnału z czujki, 
    - ze współzaleŜnością strefowo-czasową; 
- programowanie pracy centrali w trybie: obsługa obecna/obsługi brak; 
- ciągła kontrola sprawności linii dozorowych, sygnałowej i kontrolnej na przerwę, zwarcie i 
doziemienie; 
- moŜliwość blokowania wyjść do monitoringu i do sygnalizatorów akustycznych; 
- moŜliwość wyłączania linii dozorowych; 
- moŜliwość testowania elementów sygnalizacyjnych i czujek na liniach dozorowych; 
- trzy poziomy dostępu do elementów obsługowych centrali, w tym jeden z uŜyciem klucza; 
- sygnalizacja ogólna POśAR ze wskazaniem strefy (linii), w której powstał poŜar; 
- sygnalizacja ogólna USZKODZENIE ze wskazaniem uszkodzonej linii z czujkami oraz moŜliwość 
identyfikacji kaŜdego uszkodzenia: systemowego, zasilania, sygnalizatorów, dodatkowych urządzeń 
zewnętrznych, doziemienia; 
- komunikatywne opisy i funkcjonalne elementy obsługowe; 
- małe wymiary (z wewnętrzną baterią zasilania rezerwowego); 
- estetyczna obudowa, w pastelowym kolorze.  

Budowa 

Centrala ma obudowę przystosowaną do mocowania na ścianie. Przód centrali stanowią drzwi, na 
których znajdują się elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, wyświetlacz oraz zamek z 
kluczykiem umoŜliwiającym wybranie drugiego poziomu dostępu do funkcji centrali. Otwarcie 
drzwi jest moŜliwe po odkręceniu dwóch wkrętów mocujących. Z tyłu obudowy znajdują się 
przepusty kablowe do wprowadzania przewodów. Na lewym boku znajduje się gniazdo RS 232 do 
zewnętrznego rejestratora zdarzeń, zakryte zaślepką.  

Uwaga 

W skład wyposaŜenia centrali nie wchodzą akumulatory zasilania rezerwowego - naleŜy je 
zamawiać oddzielnie. 
 
Dokładne informacje przeznaczone dla instalatorów i konserwatorów central IGNIS 1080 zawarte są 
w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) a dla personelu obsługującego centralę - w instrukcji 
obsługi, które nabywca otrzymuje razem z urządzeniem.  
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5.2 Urządzenia liniowe systemu  

System tworzą urządzenia: 

- optyczne czujki dymu DOR-40, nieadresowalne pracujące w monitorowanych lin iach dozorowych, 

- uniwersalne czu jki dymu DOR-40, nieadresowalne pracujące w monitorowanych liniach dozorowych, 

- nadmiarowo-rózniczkowe czujki ciepła TUP-40, nieadresowalne pracujące w monitorowanych     
liniach dozorowych , 

- ręczne ostrzegacze poŜarowe ROP-63,  nieadresowalne pracujące w monitorowanych liniach 
dozorowych, 

- sygnalizatory akustyczne SA-K6, pracujące w monitorowanej linii sygnałowej, 

 

5.3. Funkcjonalność 

Centrala IGNIS 1080 jest 8 liniową centralą z urządzeniami nieadresowalnymi. Na kaŜdej z linii 
moŜe być zainstalowanych do 32 czujek lub do 10 ręcznych ostrzegaczy poŜarowych. Ułatwienie 
lokalizacji miejsca poŜaru jest moŜliwe poprzez identyfikację linii zgłaszającej alarm. Linia powinna 
być opisana na panelu centrali za pomocą etykiety z opisem chronionych pomieszczeń. Po 
wyzwoleniu alarmu, obsługa jest zobowiązana do bezzwłocznej weryfikacji alarmu poprzez 
sprawdzenie wszystkich pomieszczeń objętych daną linią dozorową. Do PSP moŜe być podana 
informacja o lokalizacji poŜaru w obiekcie poprzez przesłanie informacji o strefie, w której wybuchł 
poŜar. Zaleca się, aby obiekt był monitorowany poprzez lokalną jednostkę PSP. Alarm z ROP jest 
alarmem II stopnia, przekazywanym bez weryfikacji do PSP. W czasie alarmu załączają się 
jednocześnie wszystkie sygnalizatory akustyczno-optyczne / akustyczne w obiekcie co jest sygnałem 
do bezzwłocznej ewakuacji przebywających osób. W przypadku, gdyby obiekt nie był nadzorowany 
24 godziny przez personel, zaleca się aby na parterze była zainstalowana tablica alarmowa 
ułatwiająca PSP lokalizację poŜaru. 

Informacja o uszkodzeniach systemu pokazywana jest na panelu centrali. W takim przypadku naleŜy 
bezzwłocznie powiadomić konserwatora systemu. 

Typy alarmowania:  
 
- alarmowanie jednostopniowe zwykłe, 
- alarmowanie dwustopniowe zwykłe, 
- alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem, 
- alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem, 
- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy bez obsługi. 
 

Centrala moŜe pracować w dwóch trybach: z obsługą lub bez obsługi, co wiąŜe się ze zmianą 
sposobu alarmowania z dwustopniowego na jednostopniowy. 

5.4. MontaŜ 

Centrala IGNIS 1080 jest przystosowana do mocowania na ścianie. MoŜliwe jest jej bezpośrednie 
zainstalowanie na ścianie lub na specjalnym wieszaku, uprzednio przykręconym do ściany. 
WyposaŜona jest w drzwi zamykane na wkręty. Zamontowana stacyjka z kluczykiem słuŜy 
wyłącznie do uzyskania określonego prawa dostępu obsługi określonych funkcji m.in. do wyłączania 
sygnalizatorów akustycznych w obiekcie. 
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5.5. Dane techniczne IGNIS 1080 

 

Napięcie zasilania    

- podstawowe: sieć  .....  230V +10% - 15% / 50Hz  

- rezerwowe: akumulator  .....  2 x 12V; 6,5 - 7 Ah  

Pobór prądu z akumulatora    

w stanie dozorowania  .....  90 mA  

Liczba linii dozorowych  .....  8  

Liczba linii do sygnalizatorów  .....  1  

Liczba linii kontrolnych  .....  4  

Rezystancja linii dozorowej, max  .....  2 x 120   

Rezystancja izolacji linii dozorowych  .....   100 k  

Rezystor końcowy linii dozorowej  .....  5,6 k 5% 0,5 W  

Dopuszczalny prąd dozorowania    

czujek w linii dozorowej, max  .....  2 mA  

Prąd obciąŜenia linii sygnałowej  .....  0,14 A/24 V  

Rezystancja obciąŜenia linii sygnałowej  .....  od 200  do 10 k  

Rezystor końcowy linii kontrolnej  .....  10 k - 5%  

ObciąŜalność wyjścia do zasilania urządzeń 
zewnętrznych  

.....  0,5 A/24 V  

ObciąŜalność wyjścia do zasilania zewnętrznej 
drukarki  

.....  1,5 A/24 V  

ObciąŜalność wyjść przekaźnikowych  .....  1 A / 30V  

Czas zwłoki transmisji alarmu co 1s  .....  od 0 do 10 min  

Zakres temperatur pracy  .....  -5 oC do 40 oC  

Szczelność obudowy  .....  IP 30  

Wymiary  .....  368 x 314 x 106 mm  
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5.6 Optyczna czujka dymu DOR-40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEZNACZENIE 
 
Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, 
towarzyszącego powstawaniu większości poŜarów. UmoŜliwia wykrycie poŜaru w jego 
początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem 
otwartego płomienia i zauwaŜalnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-40 wykrywa wszystkie 
poŜary testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych. Czujka charakteryzuje się znaczną 
odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma duŜą czułość na dym 
widzialny i niewidzialny. 
 
DANE TECHNICZNE 
Napięcie pracy 12 V ÷28 V 
Maksymalny pobór prądu   60 µA 
Prąd alarmowania 20 mA 
Czułość czujki 0,2 dB/m 
Maksymalna wysokość instalowania *) 12 m *) 
Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 ÷ 80 m2 *) 
Temperatura pracy -25 °C do +55 °C 
Dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 °C 
Wymiary (bez gniazda) średnica 115, wysokość 43 mm 
Masa (bez gniazda) 0,15 kg 
Kolor czujki (standardowy) biały 
*) Patrz obowiązujące wytyczne projektowania 
 
 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
Naprawy i konserwacje 
Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel 
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D „Polon-Alfa” Sp. z o.o. 
Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. 
Z.U.D „Polon-Alfa” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń naprawianych 
przez nieuprawniony personel. 
 
OPIS KONSTRUKCJI 
Konstrukcję mechaniczną czujki przedstawia rysunek 1. Zasadniczą częścią czujki jest 
układ detekcyjny, w skład którego wchodzą : dioda nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody te 
zamocowane są w uchwycie w taki sposób, aby światło emitowane przez diodę nadawczą nie 
docierało bezpośrednio do diody odbiorczej. Układ detekcyjny (uchwyt z diodami) mocowany jest 
bezpośrednio do płytki drukowanej, zawierającej elektronikę z procesorem nadzorującym pracę 
czujki. Labirynt zabezpiecza przed wnikaniem zewnętrznego światła do układu detekcyjnego. 
Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do układu detekcyjnego drobnych owadów i większych 
zanieczyszczeń. Całość umieszczona jest w wykonanej z białego tworzywa obudowie, na którą 
składają się: koszyk, osłona czujki oraz ekran. 
DOR-40 współpracuje z gniazdem G-40, do którego podłączane są przewody linii dozorowej. 
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OPIS DZIAŁANIA 
Podstawą działania optycznej czujki dymu DOR-40 jest zasada Tyndala - rozpraszanie 
promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Zasadniczą częścią czujki DOR-40 jest układ 
optyczny, składający się z diody elektroluminescencyjnej, emitującej światło oraz fotodiody, 
będącej odbiornikiem promieniowania. Układ optyczny i komora pomiarowa wokół niego, osłonięte 
są labiryntem. Konstrukcja labiryntu optycznego zapewnia tłumienie światła zewnętrznego oraz 
promieniowania pochodzącego od odbić wewnętrznych światła emitowanego przez diodę 
nadawczą. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane 
przez diodę nadawczą. Odbite światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który 
po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową analizowany jest przez mikroprocesor zawarty 
w czujce. 
Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest świeceniem czerwonej diody, umieszczonej na 
obudowie czujki. Wskaźnik umoŜliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi pomoc przy 
okresowym sprawdzaniu działania czujki. JeŜeli czujka jest źle widoczna moŜna do niej dołączyć 
dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania w widocznym miejscu. 
Czujka DOR-40 jest czujką wyposaŜoną w cyfrowy mechanizm samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą 
czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu załoŜonego progu 
alarmu czujka wysyła do centrali sygnał alarmu. 
 
OPIS OBSŁUGI 
Optyczna czujka dymu DOR-40 podczas eksploatacji powinna być poddawana okresowej kontroli, 
którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania czujki i jej poprawnej współpracy 
z centralą. Kontrola powinna być przeprowadzana nie rzadziej niŜ co 6 miesięcy. 
Sprawdzanie działania moŜna przeprowadzać przy uŜyciu imitatora dymu lub dymnika. 
Długotrwała eksploatacja optycznej czujki dymu DOR-40 moŜe spowodować nagromadzenie się 
kurzu w wewnętrznej optycznej komorze czujki. 
Po przekroczeniu zakresu samoregulacji w wyniku postępującego zabrudzenia komory optycznej, 
czujka moŜe wejść w stan alarmowania. Dlatego konieczne jest wcześniejsze oczyszczenia układu 
optycznego czujki: labiryntu i soczewek diod - nadawczej i fotodiody. 
Aby rozebrać czujkę naleŜy: 
a) wysunąć blokadę; 
b) naciskając długi wypust siatki przekręcić w prawo osłonę w koszyku aŜ do jej wyjęcia; 
c) wykręcić dwa wkręty mocujące labirynt i wyjąć labirynt; 
d) dokonać niezbędnego czyszczenia. 
Do czyszczenia zaleca się stosować delikatny pędzelek oraz odkurzacz lub ewentualnie moŜna 
uŜyć spręŜonego powietrza. Dopuszcza się mycie labiryntu ciepłą wodą z dodatkiem płynu do 
mycia naczyń. Po umyciu i wysuszeniu, na wewnętrznych powierzchniach labiryntu nie powinny 
pozostawać zacieki. 
Po oczyszczeniu czujkę naleŜy złoŜyć, sprawdzić jej działanie przy uŜyciu imitatora dymu lub 
dymnika i ponownie zainstalować w linii dozorowej. Aby złoŜyć czujkę naleŜy: 
a) przykręcić labirynt dwoma wkrętami; 
b) ułoŜyć koszyk w pozycji odwrotnej niŜ na rysunku; 
c) włoŜyć siatkę do koszyka, zwracając uwagę na połoŜenie – pozycjonowanie 
wypustami; 
d) włoŜyć osłonę do koszyka tak, by dioda świecąca znajdowała się minimalnie w prawo od 
szybki; 
e) przekręcić osłonę w lewo; 
f) wcisnąć blokadę. 
UWAGA - JeŜeli czyszczenie nie da poŜądanego rezultatu, czujkę naleŜy wysłać do producenta w 
celu naprawy.  
 
INSTALOWANIE CZUJEK 
Czujki DOR-40 instaluje się (wysokość, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, wskazanymi przez 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej. Czujki instaluje się w pomieszczeniach, 
w których wyposaŜenie i nagromadzone materiały z chwilą powstawania poŜaru będą wydzielać 
widzialny dym. W przypadku trudności w określeniu najbardziej prawdopodobnego czynnika 
poŜarowego (rodzaju dymu), mogącego powstać w pierwszej fazie rozwoju poŜaru, naleŜy 
przeprowadzić (na etapie projektowania), odpowiednie testy z uŜyciem kilku rodzajów czujek, bądź 
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przyjąć mieszane zabezpieczenie np. czujkami optycznymi i jonizacyjnymi. 
Czujki instaluje się w gniazdach szeregu 40. Sposób podłączenia linii dozorowej przedstawiony 
jest na rys 3 oraz w Instrukcji instalowania i konserwacji gniazda G-40. Dodatkową sygnalizację 
optyczną pojedynczej czujki lub grupy czujek, moŜna uzyskać przez dołączenie wskaźnika 
zadziałania WZ-31. 
Przewody instalacji alarmowej układa się zgodnie z przepisami obowiązującymi dla instalacji 
niskonapięciowych (poniŜej 42 V). 
UWAGA - Czujek nie naleŜy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary Ŝrące 
oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna. 
 
 

5.7 Nadmiarowo-róŜniczkowa czujka ciepła TUP-40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEZNACZENIE 

Czujka ciepła TUP-40 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagroŜenia poŜarowego 
lub poŜaru w pomieszczeniach zamkniętych, w których w pierwszej fazie poŜaru moŜna 
spodziewać się przyrostu temperatury, względnie gdy z innych przyczyn temperatura w 
pomieszczeniu wzrośnie do wartości stanowiącej zagroŜenie poŜarowe. 
Przewidziana jest do współpracy z centralami konwencjonalnymi lub w liniach bocznych central 
adresowalnych, produkowanych przez ZUD POLON-ALFA lub innych producentów, mających 
zgodę ZUD POLON-ALFA na współpracę tych czujek z ich centralami. 
Czujka ciepła TUP-40 jest klasy A1R i przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur od 
-25°C do 50°C. 
Czujka spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN 54-5:2003. 
 

DANE TECHNICZNE 

Napięcie dozorowania 12 V „i 28 V 
Prąd dozorowania < 40 µA 
Prąd alarmowania 20 mA 
Dolna graniczna temperatura pracy -25 °C 
Dopuszczalna wilgotność względna „T 95 % przy 40 °C 
Klasy czujki (wg PN-EN 54-5:2003) A1R 
Czas zadziałania wg tablicy 1 
Statyczna temperatura zadziałania 54°C „i 65°C 
Typowa temperatura uŜytkowania 25°C 
Masa (bez gniazda) 0,2 kg 
Wymiary bez gniazda 115 x 43 mm 
Wymiary z gniazdem G-40 115 x 54 mm 
Maksymalna wysokość instalowania * 7,5 m 
Maksymalna powierzchnia dozorowania * 30m2 
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Standardowy kolor obudowy Biały 
* Czujki ciepła TUP-40 instalować (wysokość, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi wskazanymi 
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

Naprawy i konserwacje 
Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel 
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D „Polon-Alfa” Sp. z o.o. 
Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. 
Z.U.D. „Polon-Alfa” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń 
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel. 
 

OPIS KONSTRUKCJI 
 Zasadniczą częścią czujki jest układ detekcyjny, w skład którego wchodzi termistor. Termistor 
umieszczony centrycznie wystaje ponad osłonę czujki, a koszyk zabezpiecza go przed 
mechanicznym uszkodzeniem. Układ detekcyjny podłączony jest bezpośrednio do płytki 
drukowanej, zawierającej elektronikę i procesor nadzorujący pracę czujki. Kształt zewnętrzny i 
konstrukcja czujki ułatwia swobodny przepływ otaczającego powietrza i bezpośrednie jego 
oddziaływanie na układ detekcyjny. Całość 
umieszczona jest w obudowie wykonanej z białego tworzywa, na którą składają się : koszyk, 
osłona czujki oraz pierścień. Czujka ciepła TUP-40 współpracuje z gniazdem G-40, do którego 
podłącza się przewody linii dozorowej. 

 

OPIS DZIAŁANIA 

Czujka ciepła TUP-40 reaguje na wzrost temperatury występujący w początkowej fazie poŜaru. W 
przypadku przekroczenia ustalonej wartości tego wzrostu, układ elektroniczny czujki przekazuje 
sygnał prądowy do centrali sygnalizacji poŜarowej. Sygnał alarmu moŜe równieŜ zostać wywołany 
przez uszkodzenie termistora. Czujka ma wskaźnik optyczny, który świeci w stanie alarmowania. 
Wskaźnik umoŜliwia szybką lokalizację sygnalizującej czujki i stanowi pomoc przy okresowym 
sprawdzaniu działania czujek. JeŜeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno 
dostępnym miejscu, moŜna dołączyć dodatkowy wskaźnik optyczny, np. WZ-31, zainstalowany w 
dostępnym i widocznym miejscu. 

 

   

INSTALOWANIE 

Gniazda czujek naleŜy łączyć zgodnie ze schematem, podanym w instrukcji gniazda G-40, G-3840 lub w 
DTR centrali. 
Po podłączeniu wszystkich czujek, naleŜy włączyć centralę lub urządzenie zasilające i sprawdzić 
prawidłowość działania. KaŜdą czujkę naleŜy sprawdzić indywidualnie. Po wyzwoleniu alarmu 
poŜarowego w centrali lub w urządzeniu zasilająco-alarmującym, naleŜy zaprzestać podgrzewania 
czujki i następnie skasować alarm za pomocą odpowiedniego przycisku w centrali lub 
krótkotrwałej przerwy obwodu zasilania czujki. 
Wywołanie stanu alarmowania w jednej linii więcej niŜ w trzech czujkach równocześnie moŜe 
dodatkowo wyzwolić sygnalizację uszkodzenia (zwarcia linii). 
 

Czujka TUP-40 wymaga podczas eksploatacji okresowych kontroli, które przeprowadza się 
przynajmniej co 6 miesięcy w celu stwierdzenia poprawnego działania czujki i jej współpracy  
z centralą sygnalizacji poŜarowej. 
Podczas okresowych kontroli czujek naleŜy usunąć ewentualną warstwę kurzu, pajęczyny oraz 
inne zabrudzenia układu detekcyjnego. 
Uszkodzoną czujkę naleŜy przekazać do naprawy do producenta. 
W czasie prac remontowych i malarskich, zainstalowane czujki naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem 
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5.8  OPTYCZNA CZUJKA DYMU DUR-40 

 

 

PRZEZNACZENIE  
 

 
Optyczna czujka dymu DUR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, 
powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium poŜaru wtedy, gdy materiał 
zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i 
zauwaŜalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach 
zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary 
wodnej. Jednak dzięki wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian środowiskowych, 
cechuje się podwyŜszoną odpornością na zmiany ciśnienia, temperatury i kondensację pary 
wodnej. 
Ze względu na wykrywanie poŜarów testowych od TF1 do TF5 oraz TF8, czujka ma szerokie 
zastosowanie w ochronie przeciwpoŜarowej. 

OPIS DZIAŁANIA 
 
Czujka DUR-40 jest czujką typu rozproszeniowego. Działa ona na zasadzie pomiaru 
promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu w komorze pomiarowej, niedostępnej 
dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - 
fotodioda, nie odbiera promieniowania emitowanego przez nadajnik - diodę 
elektroluminescencyjną dopóty, dopóki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to 
promieniowanie, kierując je na odbiornik. 
Czujka DUR-40 ma wbudowany cyfrowy układ samoregulacji, utrzymujący stałą czułość 
przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu załoŜonego progu 
samoregulacji moŜe wysłać do centrali sygnał alarmu. Stwarza to konieczność okresowego 
oczyszczenia układu optycznego czujki. Czujka ma wymienną komorę optyczną , którą w 
takim przypadku moŜna oczyścić lub zastąpić nową. 
 
 

Certyfikat:  
CNBOP 1438/CPD/0001 

Dane techniczne: 
- prąd dozorowania                     60µA 
- zasilanie                                 z centrali sygnalizacji poŜarowej  
- wykrywane poŜary testowe      TF1 do TF5 oraz TF8 
- temperatura pracy                   -25ºC ÷ +55ºC 
- gniazdo                                  G-40 

  

 
 
 
 
 
 

5.9 Ręczny ostrzegacz poŜarowy  ROP-63, ROP-63H 
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6. MONTAś SYSTEMU 

 

6.1 Rodzaj i typ 

 
Do nadzoru przeciwpoŜarowego w zabezpieczanym obiekcie przewidziano centralę sygnalizacji 
poŜarowej IGNIS 1080  wyposaŜoną w 8 linii dozorowych. Jest to system konwencjonalny 
(nieadresowalny). 
 
 
 
 
 

6.2 Organizacja alarmowania 
 
Alarmy są wyzwalane przez czujki lub ROPy, urządzenia liniowe są przypisane do linii i nie 
posiadają indywidualnych adresów.  
 
W celu ułatwienia identyfikacji pomieszczenia, w którym zadziałała czujka dymu zastosowano 
identyfikację za pomocą linii dozorowych 
 
 

6.3 Lokalizacja 

 
Na lokalizację centrali SSP wybrano pomieszczenie Kancelarii Parafialnej  
 

 

6.4 Powiadamianie straŜy poŜarnej 
 
W projekcie załoŜono 24 godzinną obecność personelu , przeszkolonego w zakresie obsługi centrali  
i powiadamiania straŜy poŜarnej. Opcjonalnie do alarmowania straŜy poŜarnej po zdziałaniu 
automatycznej instalacji sygnalizacji poŜarowej, zaleca się takŜe zastosować urządzenie transmisji 
alarmów (monitorowania). 

6.5 Zasilanie SSP 
 

- Zasilanie sieciowe (główne) 
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Centrala sygnalizacji poŜarowej powinna być zasilana z tablicy NN 220V; 50Hz z 
głównej rozdzielni NN. 
Do tego punktu nie mogą być podłączone inne odbiorniki. 
Podłączenie powinno zostać dokonane przed wyłącznikiem głównym energii 
elektrycznej dla obiektu i wykonane, jako nierozłączne. 
Zabezpieczenie zasilania CSP powinno być odpowiednio oznakowane: napis 
 
    „ZASILANIE CENTRALI P.POś” 
i pomalowane na czerwono. 
 

- Zasilanie rezerwowe 
Do zasilania rezerwowego CSP przewidziano baterię akumulatorów 
bezobsługowych. 
Baterię akumulatorów naleŜy umieścić w obudowie centrali.  Zasilanie rezerwowe 
wystarczy na podtrzymanie pracy systemu bez zasilania sieciowego przez 48 
godzin czuwania i 30 minut alarmowania. 
Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać Ŝadnych odbiorników nie 
związanych z systemem automatycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 

 

6.6 Okablowanie obiektu 
 

- Linie dozorowe 
Linie dozorowe czujek, przycisków, modułów sterujących i adresowych naleŜy 
wykonać przewodem  YnTKSY 1x2x0,8. 
Wprowadzenie przewodów do czujek i przycisków naleŜy zostawiać wolne na 
długość ok. 0,2m; do listew zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) – ok. 0,5m; do 
centrali sygnalizacji poŜarowej –0,4-1,0m. 
Przewody linii dozorowych i sygnalizacyjnych naleŜy prowadzić w rurach 
ochronnych winidurowych RL 18 (lub w peszlach). Nie dopuszcza się prowadzenie 
przewodów pod tynkiem w Domu Długosza i w podziemiach Bazyliki z uwagi na 
fakt,, Ŝe ściany tych obiektów nie były badane i mogą zawierać malowidła. 
UWAGA: WaŜne względy estetyczne w wykonaniu instalacji. 
Przewody, przechodzące przez ściany lub stropy, prowadzić w osłonach rurkowych 
(przepustach). Przy skrzyŜowaniach z innymi instalacjami, jeś li nie moŜna ich 
uniknąć, przewody naleŜy osłonić rurką. 
Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej, 
odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. 
Wszystkie przewody naleŜy prowadzić w odległości co najmniej 0,3 m od instalacji 
silnoprądowych 220/380 V. 
 

-  Linie sygnałowe 
 

NaleŜy wykonać przewodem niepalnym HTKSH PH90 2x1 prowadzonym w rurkach 
RL lub pod tynkiem.  

 

7. WSKAZÓWKI MONTAśOWE 
 

7.1 Centrala sygnalizacji poŜarowej  
 

Zgodnie z Zasadami Projektowania SSP opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawczym 
Ochrony PrzeciwpoŜarowej (CNBOP) w Józefowie lokalizacja centrali SSP powinna być 
uzgodniona z przedstawicielem Państwowej StraŜy PoŜarnej. Centrala powinna znajdować się 
w pobliŜu wejścia głównego do budynku gwarantując łatwy dostęp dla straŜy. Szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu montaŜu znajdują się w DTR centrali IGNIS 1080. Pętle 
dozorowe i linie sygnalizacyjne naleŜy przyłączyć do łączówek instalacyjnych CSP zgodnie ze 
schematem blokowym  rys. nr 05 

7.2 Czujki 
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Gniazda czujek punktowych montować w pomieszczeniach na suficie w punktach centralnych 
pomieszczeń, w korytarzach na suficie podwieszonym i tam gdzie przewidziano to za sufitem 
na stropie właściwym. W pomieszczeniach Domu Długosza czujki montować 0,5 m od ścian 
bocznych i  maskować kolorystycznie 
Przewody nie powinny być przedłuŜane, ani między czujkami, ani między przyciskami – 
powinny to być przewody ciągłe, jednoodcinkowe. 
 

7.3 Przyciski ROP 
 

Przyciski poŜarowe instalowano na wysokości 1,2-1,6 m od podłogi, w odległościach – o ile to 
moŜliwe – co najmniej 0,5 m od innego osprzętu elektrycznego. 

 
Przyciski moŜna zamontować podtynkowo lub natynkowo uŜywając specjalnych ramek. 
 

7.4 Uwagi dodatkowe 
W piwnicy wszystkie czujki powinny być zainstalowane w gniazdach osadzonych w 
podstawach PG-40, przy czym naleŜy stosować dławiki PG7. 
Na strychu czujki naleŜy montować w odległości 0,6 m od szczytu  dachu o kącie > 20 stopni  
 

8. OPIS DZIAŁANIA 
 

8.1 Funkcjonowanie 
 

Mikroprocesorowa centrala systemu sygnalizacji poŜarowej przystosowana jest do podłączenia 2 
linii dozorowych z 32 czujkami lub 10 ROP. Nie wolno mieszać czujek i ROP w jednej linii.  Na 
panelu obsługowym rozmieszczone są elementy sygnalizacyjne i wykonawcze w sposób 
pozwalający na czytelność i łatwość obsługi. Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest data i czas. 
W rejestrze zdarzeń moŜliwym do przekopiowania do komputera przechowywanych jest 512  
ostatnich zdarzeń. 
 

8.2 Dozorowanie 
 

W czasie dozorowania, przy prawidłowo zmontowanym i sprawnym technicznie układzie, 
centrala sygnalizacji poŜarowej wskazuje poprawną pracę (gotowość operacyjną) SSP 
świeceniem na płycie czołowej, w panelu obsługowym zielonej lampki ZASILANIE. 
Inne wskaźniki i sygnalizatory (lampki, lampy, LED-y, buczki) nie mogą działać! 
 

8.3 Alarmowanie 
 

Zaprojektowany system, pracujący z centralą, jest systemem adresowalnym linii tzn. 
identyfikuje on strefę lub ostrzegacz w stanie alarmu. System współpracuje z konwencjonalnymi 
czujkami dwustanowymi.  
Po wykryciu przez centralę sygnalizacji poŜarowej stanu poŜaru na którejś z czujek CSP traktuje 
to jako wykrycie poŜaru i ogłasza alarm poŜarowy: 
optycznie – świeceniem czerwonej LED w tablicy wskaźnikowej dla określonej grupy 
dozorowej), migotaniem czerwonej lampki z napisem POśAR w panelu obsługowym. 
Wszystkie informacje związane z alarmem (zgodnie z wcześniejszym zaprogramowaniem) 
wprowadzane są na wyświetlacz ciekłokrystaliczny: z podaniem miejsca, daty i czasu zdarzenia. 
Jednocześnie zapala się wskaźnik zadziałania alarmującej czujki – zapala się czerwona LED. 
Centrala wysterowuje wewnętrzny sygnalizator centrali oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne 
zainstalowane na liniach sygnałowych w obiekcie, pełniące funkcję sygnalizatorów strefowych. 
W obiekcie przyjęto następujące czasy zwłoki: czas na odebranie alarmu przez personel – 30s, 
czas na rozpoznanie sytuacji i weryfikację alarmu: 90 s. 
 

9. UWAGI KOŃCOWE 
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9.1 Dokumentacja 
 

W pomieszczeniu kancelarii obok centrali SSP powinny znajdować się następujące dokumenty, 
związane z eksploatacją (obsługą techniczną i konserwacją) systemu sygnalizacji poŜarowej: 
 

- Plan sytuacyjny (wyciąg) z zaznaczeniem pomieszczeń zabezpieczanych, wejść 
do pomieszczeń i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego w tych pomieszczeniach. 

- Instrukcja postępowania w przypadku alarmu poŜarowego lub 
uszkodzeniowego. 

- Opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji  (tylko w 
słuŜbie prowadzącej nadzór eksploatacyjny). 

- KsiąŜka pracy SSP, w której naleŜy notować wszystkie prace,    związane z 
obsługą techniczną SSP, zmiany, przeróbki, modernizacje, 
wyłączenia/włączenia, jak równieŜ wszystkie wypadki wystąpienia alarmów 
poŜarowych (w tym fałszywych) i uszkodzeniowych – z podaniem daty i 
godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszą być imienne. 

- Wzory karty tytułowej i karty wpisowej KsiąŜki pracy SSP przedstawiono w 
załącznikach Z1 i Z2. 

- Wykaz osób funkcjonujących, tzn. osób związanych z obiektem, które naleŜy w 
pierwszej kolejności powiadomić o poŜarze w obiekcie; adresy i numery 
telefonów (słuŜbowe i prywatne). 

- Nazwa i adres konserwatora. 
 
 

9.2 Szkolenie 
 

- Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, które przewiduje się do 
kontroli, prób i konserwacji SSP w obiekcie oraz osoby przebywające 
(pracujące) w pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby 
Kierownictwa powinny być przeszkolone w zakresie obsługi SSP. 

- Zaświadczenie, stwierdzające fakt przeszkolenia, wystawione przez 
prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną i potwierdzone 
przez Kierownictwo, naleŜy dołączyć do akt osobowych przeszkolonego. 

- Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemów 
automatycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 

- KaŜda ze szkolonych osób musi mieć moŜliwość praktycznego zapoznania się z 
obsługą CSP. 

 

9.3 Konserwacja 
 

PoniŜej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji automatycznego 
urządzenia sygnalizacji poŜarowej w aspekcie zachowania sprawności technicznej i 
operacyjnej. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac 
konserwacyjnych  
i obsługi technicznej przedmiotowego SSP. 
Producent zaleca konserwację i sprawdzenie systemu raz na pół roku. 

 

9.4   Obsługa codzienna 
 

 
Konserwację baterii akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy. 
Wszystkie czynności oraz uwagi i spostrzeŜenia wynikłe w czasie eksploatacji, obsługi, 
konserwacji i kontroli odnotować w KsiąŜce Pracy instalacji sygnalizacji poŜarowej SSP 
niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości. 
O wszystkich zauwaŜonych uchybieniach w konserwacji i usterkach w pracy niezwłocznie 
informować konserwatora i osobę pełniącą nadzór eksploatacyjny – fakt ten odnotować w 
KsiąŜce Pracy SSP. 
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Ze względu na kapitalne znaczenie konserwacji dla prawidłowej pracy urządzenia sygnalizacji 
poŜarowej, naleŜy powierzyć ją firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i 
przygotowanej technicznie do obsługi automatycznych urządzeń sygnalizacji poŜarowej. 
Eksploatacja (obsługa i konserwacja) instalacji powinna być prowadzona pod nadzorem osób, 
przeszkolonych w tym zakresie. 
Wykonanie określonych czynności konserwatorskich (przez konserwatora) musi być 
kaŜdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokołem przez osobę sprawującą 
nadzór eksploatacyjny z ramienia UŜytkownika. 
 

9.5 Odbiór 
 

9.5.1 Odbiór techniczny SSP powinien być połączony z przekazaniem urządzenia do 
eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

 
UWAGA: Na dzień odbioru powinna być sporządzona umowa na konserwację SSP. 

 
- Do czynności odbiorczych Inwestor powoła Komisję.  
 

9.5.2 Przy odbiorze SSP, naleŜy przeprowadzić badania mechaniczne i elektryczne, a 
mianowicie: 

 
� sprawdzenie (oględziny) materiałów w zakresie zgodności z 

obowiązującymi unormowaniami i PW; 
� sprawdzenie wykonania SSP w zakresie zgodności z PW, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 
- wykonania połączeń; 
- zamocowania urządzeń stacyjnych i osprzętu; 
- zainstalowania właściwych elementów (czujek i przycisków); 
 

� próby linii dozorowych na przerwy i zwarcia między Ŝyłami danego 
kabla, o ile system wskazuje na nieprawidłowości; 

� pomiar rezystancji linii dozorowych, jeŜeli jest przekroczona ich 
projektowana długość. 

 
9.5.3 Przed przekazaniem SSP do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Inwestorowi dokumentację powykonawczą, zawierającą: 
 

� zaktualizowany projekt wykonawczy (techniczny) z naniesionymi 
zmianami powstałymi w czasie montaŜu; poprawki muszą być  
uzgodnione z projektantem; 

 
9.5.4 SSP zostaje przekazany do eksploatacji jeŜeli podczas prac odbiorczych nie zostaną 

stwierdzone usterki i nieprawidłowości. Na tę okoliczność Komisja odbiorcza 
sporządza Fakt przekazania SSP do eksploatacji następuje w trybie Zarządzenia. 

 
9.5.5 JeŜeli w trakcie prac odbiorczych zostaną stwierdzone usterki. . Komisja odbiorcza 

zobowiązana jest ustalić termin ich usunięcia (przez Wykonawcę) i ponownego 
odbioru. 
O gotowości do ponownego odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić (na 
piśmie) Inwestora, który z kolei powiadamia wszystkich członków Komisji 
odbiorczej. 

 
9.5.6 System zabezpieczenia przeciwpoŜarowego przekazany do eksploatacji powinien 

pozostawać w ciągłym ruchu i pod stałym nadzorem konserwatora. 

 

 

10. ZAPROGRAMOWANIE CENTRALI 
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Dla linii nr  6  (ROP)  naleŜy zaprogramować alarmowanie 1 stopniowe zwykłe. Zadziałanie ROP 
powoduje bezzwłoczne zadziałanie styków transmisji alarmu ogólnego. 

 
Dla linii nr 1, 2,3,4,5   naleŜy zaprogramować alarmowanie dwustopniowe zwykle z czasem 
zwyczajowym na potwierdzenie alarmu 30 sekund oraz zaprogramować czas na weryfikację alarmu i 
rozpoznanie zagroŜenia poŜarowego równy 1:30 minuty. 

Footer Page 113 of 145.



 

 
25 

 

ZAŁĄCZNIK 1  
 

KSIĄśKA PRACY  ( UWAGA – Ksi ąŜkę moŜna zakupi ć w AAT)_ 
 

SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ 
 

Obiekt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resort: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data przyjęcia SSP do eksploatacji: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Data wycofania SSP z eksploatacji: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Nazwa i adres konserwatora: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Wykaz osób (organów) uprawnionych do kontroli KsiąŜki Pracy SSP: 

1. ------------------------------------------------------------------------------ 4. -------------------------------------------------------------------------------

--- 

2. ------------------------------------------------------------------------------ 5. -------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 

 

Nr kolejny KsiąŜki Pracy:                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Data załoŜenia KsiąŜki Pracy:            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----            

Data zakończenia KsiąŜki Pracy:       ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
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Data załoŜenia nowej KsiąŜki Pracy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Miejsce przechowywania poprzedniej KsiąŜki Pracy: ----------------------------------------------

--- 

Imi ę i nazwisko oraz podpis osoby 

Zakładającej KsiąŜkę Pracy SSP: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Niniejsza KsiąŜka zawiera .......stronic ponumerowanych, przesznurowanych i 

zalakowanych. 

UWAGI: 
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ZAŁĄCZNIK 2  

Dziennik W z ó r 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Data i godzina 

zdarzenia 
(wpisu) 

Imi ę, nazwisko i 
podpis 

dokonującego 
wpisu 

Uwagi 
kontroluj ącego      
Imi ę, nazwisko, 

funkcja        
podpis    data      

godzina 
1 2 3 4 5 

     

 
 

OBJAŚNIENIA: 
 

W kolumnie 2 wpisać rodzaj zdarzenia, np. alarm poŜarowy, nr linii i numer (nazwa) 
pomieszczenia, nr i nazwa elementu inicjującego (czujki lub przycisku); 
uszkodzenie, rodzaj, nazwę elementu uszkodzonego; opis reakcji SSP, stan SSP (w 
czasie kontroli) oraz podjęte działania i środki zaradcze (w wypadku uszkodzenia) 
itd. 

 
 

Footer Page 116 of 145.



 

 
28 

ZAŁĄCZNIK 3- rysunki Rysunki 01, 02.03,04,05 
 

RZUTY POZIOME STREF POśAROWYCH  ORAZ  PRZEKRÓJ BOCZNY STRYCHU 
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EGZEMPLARZ Nr 1 
 
 

 
 

 

„BEZPIECZNE WIŚLICKIE ZABYTKI” - 
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE ZESPOŁU ZABYTKOWEGO 

W WIŚLICY 
 
 

INSTALACJA ALARMOWA  
PROJEKT TECHNICZNY 

 

Inwestor: 

 

URZĄD GMINY WIŚLICA 

 

Obiekt: 
 

BAZYLIKA  , DOM DŁUGOSZA , PAWILON ARCHEOLOGICZNY , 
BIURO MUZEUM 

 

Lokalizacja: 
 

 

 

 
 

Imię i nazwisko Data Pieczątka Podpis 
 

projektant 
 
 
 

 
14.10 
2009 

  

                                                     
Wiślica  14.10.2009 
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 1. Dane ogólne 
 

Przedmiot projektu 
 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest montaŜ systemu sygnalizacji włamania 
 i napadu SWIN w budynkach  Zespołu Zabytkowego w Wiś licy  (Domu Długosza , Pawilonie 
Archeologicznym , Podziemiach Bazyliki oraz Biurze Muzeum). 

 

 

Inwestor 
 

Urząd Gminy w Wiś licy 

 

 

Wykonawca dokumentacji 
 

Janusz  Ambroziewicz 
 

Adres budowy:  28-160 Wiślica ul. Długosza 
Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania niniejszego pro jektu jest: 

- zlecenie na wykonanie projektu instalacji słaboprądowych 

- podkłady architektoniczne 

- uzgodnienia robocze z konserwatorem zabytków 

- normy i przep isy  

 

Zakres opracowania 
 

System włamania i napadu SWIN składać się będzie z : 
• 3 central SWIN 
• 1 modułu rozszerzeń 
• 4 stacji zazbrajających 
• 23 czujek ruchu. 

 

Normy i zalecenia 
 

- PN-E-08390-3 Włamaniowe systemy alarmowe – wymagania i badania central 

- PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne – zasady stosowania 

- Materiały szkolen iowe Centrum Szko lenia przy Polskiej Izbie Systemów A larmowych 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.), 

- Rozporządzenie Min istra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. i późniejsze nowelizacje 

- BN-84/8984-10- Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

- BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne 
wymagania i badania. 
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2.  Opis techniczny 
 

2.1. Charakterystyka obiektów 

Zespół  muzealny w Wiślicy składa się z następujących obiektów:  Bazyliki , Domu Długosza  , 
Pawilonu Archeologicznego oraz Biura Muzeum. Za wyjątkiem Biura Muzeum pozostałe obiekty 
przedstawiają niezwykle cenną wartość zabytkową, stąd wykonawca instalacji  musi prace prowadzić  
z rozwagą przez zaznaczone na rysunku istniejące przepusty w stropach i ścianach  pierwotnych. 

 
 

Bazylika 
 
Obiekt w głównej swej części uŜytkowej  posiada juŜ SSWIN. W części muzealnej w podziemiach 
takiego systemu nie ma. Podziemia są częścią Wiślickiego Zespołu Muzealnego . PoniewaŜ na 
obiekcie jest juŜ centrala alarmowa,  która jest w pełni rozbudowywalna proponuje się za zgodą  
administratora Bazyliki dołączenie   dwóch czujek i manipulatora  do istniejącej centrali. Manipulator 
i oddzielna strefa  pozwoli w sposób autonomiczny zarządzać  tą częścią SSWIN przez pracowników 
muzeum. 
Dodatkowo moŜna wprowadzić zał/wył SSWIN za pomocą kart dostępu, co wyeliminuje 
przekazywanie sobie haseł dostępu do systemu przez pracowników muzeum. 
 

Dom Długosza 
 
SSWIN  będzie autonomicznym systemem składającym się z dwóch wydzielonych stref . Będzie  
składał się z centrali głównej i 2 czujek ruchu (STREFA I) umieszczonych w pomieszczeniach  
Wiś lickiego Zespołu Muzealnego. Do centrali tej będzie podłączony SOA oraz manipulator. 
Druga część systemu (STREFAII) będzie obejmować pomieszczenia na parterze i w piwnicy Parafii 
Rzymskokatolickiej,  gdzie zostanie zainstalowana radiolinia oraz uzbrajanie i rozbrajanie strefy za 
pomocą pilotów. W części parafialnej Domu Długosza zostanie umieszczone 13 czujek ruchu 
dołączonych do CA,  umieszczonej w Kancelarii Parafialnej. Celem wyeliminowania duŜej ilości 
przepustów w Domu Długosza  na strychu obiektu dopuszcza się zainstalowanie podcentrali 
alarmowej. 
 
Pawilon Archeologiczny i Biuro Muzeum 
 
SSWIN w tych obiektach będzie systemem składającym się z CA centrali SOA , manipulatora oraz  
3 czujek ruchu w kaŜdym z wymienionych obiektów. Dodatkowo w  Biurze Muzeum zostaną 
zainstalowane  dwa czujniki dymu podłączone do wyjść poŜarowych SSWIN. 
 

2.2.  ZałoŜenia projektowe 

 

W obiekcie naleŜy zaprojektować nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu, obejmujący 
wszystkie obiekty Zespołu Zabytkowego w Wiślicy. Systemem mają być objęte wszystkie 
pomieszczenia w części piwnicznej i parterowej Domu Długosza oraz wyznaczone pomieszczenia na 
kondygnacji w Biurze Muzeum i Podziemiach Bazyliki wraz z Pawilonem Archeologicznym.  
Dom Długosza , Pawilon Archeologiczny i Biuro Muzeum naleŜy połączyć napowietrzną linią  
niskoprądową  zamocowaną na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej celem integracji pracy 
central alarmowych na obiektach do zewnętrznego systemu powiadamiania  
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2.3.  ANALIZA ZAGROśEŃ 

2.3.1. ZagroŜenia 
 
Celem instalacji SSWIN jest ochrona niezwykle cennych zabytków Zespołu Muzealnego w Wiślicy, 
które datuje się od początku chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Zbiory te i zabezpieczone 
wykopaliska mają wartość bezcenną i trudną do oszacowania. System Sygnalizacji Włamania ma na 
celu wyeliminowanie aktów wandalizmu, które zdarzały się wcześniej na tych obiektach. 
 

2.3.2. Obszary wymagające zabezpieczenia Systemem Sygnalizacji Włamania 
 i Napadu 

 
Najlepszym rozwiązaniem eliminującym zagroŜenia jest wyodrębnienie obszarów, które zostaną 
zabezpieczone urządzeniami SSWiN, a dostęp będą posiadać osoby uprawnione przez UŜytkownika / 
Administratora systemu SSWiN. Zabezpieczone w ten sposób powinny być pomieszczenia 
strategiczne ze względu na funkcjonowanie obiektu (a więc pomieszczenia ekspozycyjne Domu 
Długosza, Pawilonu Archeologicznego oraz podziemia Bazyliki). 
Dodatkowo ma być zabezp ieczone Biuro Muzeum, które zarządza Wiś lickim Zespołem Zabytków.  

2.4.  Dobór systemów  

 

Biorąc pod uwagę powyŜsze zagroŜenia proponuje się maksymalną ochronę antywłamaniową Zespołu 
Zabytkowego w Wiślicy . Podstawowymi elementami ochrony antywłamaniowej pomieszczeń będą 
stanowiły czujki PIR dualne (PIR+MW z antymaskingiem) Silver SATEL. Z uwagi na wartość 
zabytkową obiektów i nie do końca zbadanych ścian, na których mogą znajdować się malowidła 
zrezygnowano z  ochrony otworów za pomocą kontraktronów. W to miejsce zastosowano większą 
liczbę czujek dualnych z antymaskingiem wysokiej jakości. 
Przewiduje się zastosowanie rozproszonego systemu ochrony składającego się   
z  trzech central Integra SWIN zainstalowanych w Domu Długosza , Pawilonie Archeologicznym oraz 
w   Biurze Muzeum. Dodatkowo w Podziemiach Bazyliki zostanie doinstalowany do istniejącej 
centrali 1 moduł rozszerzeń zainstalowany w centrali Integra w Bazylice.  
W obiektach przewiduje się montaŜ  4  stacji zazbrajania/manipulatorów LCD: (1 stacja w Domu 
Długosza. 1 stacja w Pawilonie Archeologicznym , 1 stacja w podziemiach Bazyliki oraz czwarta 
stacja w Biurze Muzeum).  
We względu na zabytkowy charakter obiektu przewiduje się montaŜ sygnalizatorów akustyczno -
optycznych w istniejących otworach na strychu Domu Długosza w/g załączonych rysunków. Sygnały 
alarmowe o zaistniałym zagroŜeniu będą przekazywane za pomocą urządzenia UTA drogą 
telefoniczną lub radiową do nadrzędnej jednostki ochrony wyposaŜonej w stację monitorowania SMA, 
co umoŜliwi natychmiastowe reagowanie wyspecjalizowanych słuŜb na sygnały alarmowe  
i uszkodzeniowe. 
Odpowiednie procedury stanowiska monitorowania alarmów będą powodowały powiadomienie 
dozorcę obiektu na telefon komórkowy o alarmie włamaniowym. System SWIN wyposaŜony będzie 
równieŜ w przycisk napadowy, zainstalowany w Biurze Muzeum i w Kancelarii Parafialnej. 
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2.5. OPIS SYSTEMU 
 

2.5.1. Informacje ogólne 
 

 Uwzględniając powyŜsze załoŜenia w obiektach proponuje się zastosowanie systemu składającego się 
z trzech central 
 
Dom Długosza  
 
1 Centrala INTEGRA 128 WRL  1 

2 Manipulator INTEGRA KLCD-R 1 

3 Czujnik ruchu Silver SATEL 15 

4 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL 2010 1 

 

 

 

 

 

Podziemia Bazyliki 
 
1 Manipulator INTEGRA KLCD-R 1 

2 Czujnik ruchu Silver SATEL 2 

 

Pawilon Archeologiczny  
 
1 Centrala INTEGRA 32  1 

2 Manipulator INTEGRA KLCD-R 1 

3 Czujnik ruchu Silver SATEL 3 

4 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL 2010 1 

 

 

Biuro Muzeum  
 
1 Centrala INTEGRA 24  1 

2 Manipulator INTEGRA KLCD-R 1 

3 Czujnik ruchu Silver SATEL 3 

4 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL 2010 1 
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2.5.2. Charakterystyka projektowanych urządzeń 
 

2.5.2.1. Centrale INTEGRA 128/32/24 

Płyta główna centrali INTEGRA 128 WRL  
• 8 wejść  
• 16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych)  
• wbudowana obsługa dwukierunkowych urządzeń bezprzewodowych 868 MHz 
• 2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne)  
• szyna manipulatorów umoŜliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów  
• 2 magistrale ekspanderów umoŜliwiające podłączenie do 64 modułów  
• 8 partycji  
• 32 strefy  
• 64 timery systemowe  
• komunikator z funkcją monitoringu GSM/GPRS 900/1800/1900 
• 2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy  
• 32 komunikaty głosowe  
• 64 komunikaty na pager  
• 240 hasła uŜytkowników  
• pamięć 22527 zdarzeń  

 
 
 
Płyta główna centrali INTEGRA 24  

• 4 wejścia  
• 4 wyjścia programowalne (2 wysokoprądowe i 2 niskoprądowe)  
• 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)  
• szyna manipulatorów umoŜliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów  
• magistrala ekspanderów umoŜliwiająca podłączenie do 32 modułów  
• 1 partycja  
• 4 strefy  
• 16 timerów systemowych  

 
Płyta główna centrali INTEGRA 32  

• 8 wejść  
• 8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych)  
• 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)  
• szyna manipulatorów umoŜliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów  
• magistrala ekspanderów umoŜliwiająca podłączenie do 32 modułów  
• 4 partycje  
• 16 stref  
• 32 timery systemowe  
• 8 numerów telefonów do powiadamiania  
• gniazdo do podłączenia syntezera mowy  
• 16 komunikatów głosowych  
• 32 komunikaty na pager  
• 64 hasła uŜytkowników  
• pamięć 899 zdarzeń  
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2.5.2.2. Manipulatory  

Manipulator INTEGRA KLCD-R 
• wyświetlacz LCD  
• podświetlenie klawiatury i wyświetlacza  
• alarmy NAPAD, POśAR, POMOC wywoływane z klawiatury  
• 6 diod LED informujących o stanie systemu  
• sygnalizacja dźwiękowa  
• 2 wejścia  
• mikroprzełącznik wykrywający sabotaŜ manipulatora  
• sygnalizacja utraty łączności z centralą  
• łącze RS-232 do współpracy z programem GuardX  
• czytnik kart zbliŜeniowych 
• wymiary: 140x126x26 mm (szer./wys./gr.) 

 

2.5.2.3. Ekspander wejść z zasilaniem CA-64 EPS 

• 8 wejść 
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC  
- kilkadziesiąt rodzajów reakcji 
- wykrywanie awarii czujki 
- wykrywanie zamaskowania czujki  

• zasilacz impulsowy 
- wydajność 2,2A 
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe  
- układ ładowania i kontroli akumulatora 
- odłączanie akumulatora rozładowanego  

 

2.5.2.4.  Program administratora i uŜytkownika systemu alarmowego 

• praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP  
• wizualizacja stanu chronionego obiektu na monitorze komputera  
• bieŜące informowanie o sytuacjach alarmowych  
• udostępnienie pamięci zdarzeń centrali alarmowej  
• sygnalizacja alarmu dźwiękowa i na ekranie  
• umoŜliwienie obsługi systemu z niezaleŜnego manipulatora LCD na ekranie  

komputera  
• umoŜliwienie tworzenia i edycji uŜytkowników systemu i ich uprawnień  
• łączność z centralą 
•  bezpośrednie podłączenie do komputera portu RS-232 manipulatora LCD  
•  sieć LAN/WAN (łączność TCP/IP) za pośrednictwem programu 
•  G64_server uruchomionego na komputerze podłączonym do portu RS-232 
•  linię telefoniczną i modem -zalecane uŜycie modemu zewnętrznego:  

  analogowego, ISDN lub modułu GSM 
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2.5.2.5. Czujniki Ruchu 

Czujnik ruchu Silver SATEL 
• tor PIR i mikrofalowy  
• cyfrowy algorytm detekcji  
• nowej generacji wykrywanie zamaskowanego intruza  
• precyzyjna soczewka LODIFF  
• cyfrowa kompensacja temperatury  
• funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy  
• zdalnie uruchamiany tryb testowy  
• pamięć alarmu  

regulowany uchwyt mocujący w komplecie 
 
 

2.5.2.6. Przycisk napadowy  

Przycisk napadowy noŜny AWZ700 
• maksymalny prąd przełączania styków: 1A (max. 30V/AC, 50V/DC)  
• temperatura pracy: 67x40x107mm  
• złocone styki przełączników  
• impregnowane układy elektroniczne  
• certyfikat klasy "B"  

 
 

2.5.2.7. Sygnalizator optyczno akustyczny 

 
Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny  
SPL 2010 

• współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego  
• sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny  
• sygnalizacja optyczna - Ŝarówka 5W/12V  
• 2 wejścia sterujące  

- moŜliwo ść wyboru sposobu sterowania  
• moŜliwość wyboru sygnału alarmowego  

- 3 sygnały akustyczne  
• obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN  
• zabezpieczenie antysabotaŜowe  

- przed otwarciem 
- przed oderwaniem od podłoŜa 
- przed zalaniem pianką montaŜową  

• osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej  
• impregnowane układy elektroniczne  
• opcjonalny hermetyczny mikroprzełącznik kontaktronowy 

 

 

2.6. Strefy dozorowe 

 

W obiekcie przewiduje się wydzielen ie następujących  7 stref dozorowych, w tym 3 strefy w Domu Długosza ,  
2 strefy w budynku Bazy liki i po jednej   strefie  w Pawilonie Archeologicznym i budynku Biura Muzeum. 
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DOM DŁ UGOSZA 

 

• Strefa1D – swoim zasięgiem obejmuje salę ekspozycyjną muzeum oraz hol główny.  
• Strefa2D – swoim zasięgiem obejmuje pomies zczen ia parafialne, kancelarię i część gospodarczą 

parafii. 
• Strefa 3D – swoim zasięgiem obejmuje pomieszczenia sąsiadujące z salą muzeum i klatkę 

schodową. 

Bazylika i  je j podziemia 

 

• Strafe1B – Strefa obejmować będzie parter Bazyliki  
• Strefa2PD – Podziemia Bazy liki  

 

Pawi lon Archeologiczny i  Biuro Muzeum 

 

• Strefa 1PA – Strefa obejmująca cały pawilon archeologiczny z centrali tam zainstalowanej 
• Strefa 1PB.–  Strefa obejmująca Biuro Muzeum z centrali tam zainstalowanej 
 

 

 

Do obsługi stref (zazbrajania i rozbrajania) słuŜyć będą manipulatory wyposaŜone w klawiaturę i wyświetlacz 
LCD. Manipulatory instalowane będą przy wejściach do obiektów na zewnątrz bądź wewnątrz budynków lub 
chronionych pomieszczeń. Wejście do strefy (rozbrojen ie – zazbrojen ie strefy) odbywać się będzie poprzez 
podanie kodu dostępu i wybraniu strefy, którą chce się rozbroić/zazbroić . 
Załączanie i wyłączanie strefy będzie moŜliwe przy jednoczesnym wystąpieniu spoczynku lin ii meldunkowych 
wewnątrz zazbrajanej strefy.  
Poruszanie się osób nieuprawnionych w strefie wykrywać będą czujniki ruchu typu PIR. Lokalizacje montaŜu 
czujek przedstawiają załączone plany. MoŜliwe będzie równieŜ uzbrajanie i rozbro jenie stref za pomocą pilotów 
(radio lin ii) 
 

 

2.7.  MontaŜ systemu SWIN 

2.7.1. Centrala i moduły rozszerzeń systemu SWIN  
 

Lokalizację montaŜu centrali i modułów SSWIN przedstawiają załączone plany. Projekt przewiduje montaŜ 
trzech  central SWIN w następujących lokalizacjach: 
-INTEGRA 128 w pomieszczeniach Kancelarii Parafialnej Domu Długosza 
-INTEGRA 32 w Pawilonie Archeologicznym 
-INTEGRA 24 w Biurze Muzeum 
  . MontaŜ modułu rozszerzeń przewiduje się w pomieszczen iach Domu Długosza na strychu. Centralę jak i 
moduły naleŜy zainstalować na ścianach pomieszczeń na wysokości około 2,5 m licząc od posadzki. Obudowy 
central naleŜy przymocować do ściany za pomocą 4 ko łków rozporowych o średnicy  10mm. 
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2.7.2. Zasilanie podstawowe centrali 
 

Projektowaną centralę i moduły naleŜy zasilić napięciem 230V i uziemić ze zb iorczej szyny uziemień. Zasilanie 
naleŜy doprowadzić kablem typu YDY 3x1,5mm2 z rozdzieln i elektrycznej, zabezp ieczonej bezpiecznikiem 
nadprądowym typ  S301 B6, uziom natomiast kablem LgY o średnicy min imum 4mm. 
 

 

2.7.3. Zasilanie awaryjne centrali 
 
Jako zasilanie awaryjne wykorzystane będą akumulatory Ŝelowe zainstalowane w centrali SWIN i w modułach 
rozszerzeń.  Przełączenie na zasilan ie awaryjne systemu SWIN odbywać się będzie automatyczn ie po zan iku  
zasilan ia podstawowego 230V. 
 
 

Stan dozoru Alarm Stan dozoru Alarm

wejścia NC pobór prdu wejść cent rali 16 5 5 80 80
Moduł rozszerzający CA-64E Expander wejśc 2 16 70 32 140
Klawiatura LCD INT-KLCD-GR 6 15 101 90 606
Czujki PIR PIR IR270 16 3,2 10 51,2 160

RAZEM w mA: 388,2 1323,0

Pobór prądu w dozorze Id = 0,3882 A
Pobór  prądu w alarmie Ia = 1,323 A

1. Stan dozoru dla t = [godz.] -  znormalizowany 4 Qd = Id x td = 1,55 Ah
30 Qd = Id x td = 11,65 Ah
72 Qd = Id x td = 27,95 Ah

2. Stan alarmu dla t = [godz.] - znormalizowany 0,5 Qa = Ia x ta = 0,66 Ah

3. Obl iczona pojemność akumulatora

    Dla podtrzymania 4. godzinnego Q = 3,54 Ah

    Dla podtrzymania 30. godzinnego Q = 15,38 Ah
    Dla podtrzymania 72. godzinnego Q = 28,61 Ah

135 337 135

Obliczanie bilansu poboru pr ądu oraz pojemno ści akumulatorów dla centrali Integra 128

Centrala SWIN Integra 128 1 337

Wpisz 
i lości

Urządzenie Typ Uwagi   Pobór jedn. w mA  Suma poboru w mA

 

 

 

 

Gdzie: 
Q= k(I1 x t1 + I2 x 0,5) 
Q – pojemność akumulatorów [ Ah ] 
I1 – prąd rozładowania akumulatora  [ A ] 
t1 – wymagany czas rozładowania akumulatorów [h] 
I2 – prąd pobierany przez centralę na najbardziej obciąŜonej linii dozorowej [A ] 
K – współczynnik zaleŜny od czasu dozorowania d la t=4h  k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1 
 

W projekcie przyjęto czas pracy systemu przez 30 godzin.  
Biorąc pod uwagę powyŜsze wyliczenia do zabezpieczenia centrali naleŜy zastosować  następujące akumulatory 
17Ah.  
-INTEGRA 128 17Ah 
-INTEGRA 32   17Ah 
-INTEGRA 24     7Ah 
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2.7.4. Manipulatory zazbrajające LCD 
 
Projekt przewiduje montaŜ  4 manipulatorów zazbrajających LCD. Urządzenia naleŜy zainstalować w 
niedalekiej odległości od wejść do danych stref dozorowych. Klawiatury naleŜy zainstalować na 
wysokości około 1,5m licząc od posadzki danego pomieszczenia. Okablowanie do manipulatorów 
naleŜy prowadzić natynkowo w listwach lub rurkach. W pomieszczeniach zabytkowych (Dom 
Długosza i Bazylika dobierać kolor urządzeń do koloru otoczenia kolorystykę wykonawca musi 
uzgadniać z konserwatorem zabytków ) 
 

 

2.7.5. Czujki systemu SWIN 
 

Projekt przewiduje montaŜ czujek dualnych wykrywające ruch typu PIR Lokalizacje poszczególnych 
czujek przedstawiają załączone plany. Ze względu na brak dokładnej aranŜacji pomieszczeń, 
przedstawione lokalizacje są lokalizacjami przybliŜonymi. Na etapie wykonawstwa trzeba 
przeprowadzić weryfikację montaŜu czujek z uwzględnieniem rozmieszczenia mebli, zasłon i kotar 
oraz innych elementów wystroju, które mogłyby spowodować osłabienie działania czujek. 
Dodatkowo w obiektach zabytkowych kolor czujek i prowadzonej instalacji natynkowej scalać z 
kolorem ścian. Czujki ruchu PIR naleŜy instalować zgodnie z instrukcją producenta . Kable do czujek 
naleŜy układać w rurkach lub listwach instalacyjnych natynkowo. 
Pod biurkiem Kancelarii Parafialnej oraz Biurze Muzeum naleŜy zainstalować przyciski napadowe. 
Przyciski naleŜy zainstalować na podłodze. Okablowanie naleŜy doprowadzić w listwie kablowej. 
Wszystkie czujki na obiekcie naleŜy wyposaŜyć w rezystory parametryzujące linię meldunkową.  
 

2.7.6. Okablowanie systemu SWIN 
 

2.7.6.1. Okablowanie linii meldunkowych i BUS wewnątrz budynku 

Budowę lin ii dozorowych  wewnątrz obiektów naleŜy wykonać kablem YTDYekw6x0,5. 
Projektowane okablowanie naleŜy prowadzić w trasach kablowych instalacji słaboprądowej pod posadzką w 
rurkach kablowych typu giętkiego RG. Dojścia do czujn ików, manipulatorów LCD naleŜy wykonać podtynkowo 
lub w rurkach. Podczas układania kab li naleŜy zachować normatywne odległości od instalacji elektrycznych.   
Dojście do centrali i expanderów naleŜy wykonać listwach lub rurkach kablowych. Dodatkowo w obiektach 
zabytkowych kolor czujek i prowadzonej instalacji natynkowej scalać z kolorem ścian ,sufitów. 
 

2.7.6.2. Okablowanie trzech central Integra– instalacja zewnętrzna 
 
W związku z budową systemu SSWIN w czterech budynkach Zespołu Zabytkowego w Wiś licy i konieczności 
powiązania modułów lin ii dozorowych w poszczególnych obiektach celem współpracy z wspólnym modułem 
powiadamian ia  konieczne jest budową łącza kab lowego łączącego poszczególne centrale. . 
W tym celu pomiędzy budynkami Domu Długosza  – Pawilonem Archeologicznym i Biurem Muzeum  naleŜy 
podwiesić  łączę  kab lowe 5 parowe wykonane z kabli: XzTKMXpw 8x2x0,8. Kab le naleŜy podwiesić po 
istniejącej infrastrukturze .Kabel naleŜy zakończyć na łączówkach LSA Plus 2/5 zamontowanych w puszkach 
kablowych BOX I firmy Krone. W celu zabezp ieczen ia urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi  
i przepięciami elektrycznymi zewnętrzne łącza kablowe naleŜy wyposaŜyć w zabezpieczen ia przepięciowo-
przetęŜeniowe ComProtect podłączone do szyny uziemień. 
Zabezpieczenia przepięciowo-przetęŜeniowe naleŜy zainstalować z obu stron łącza kablowego. Podejścia z 
puszek kablowych do modułów rozszerzeń i centrali SWIN naleŜy wykonać kablem typu YTDY. 
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2.7.7. Oprogramowanie systemu 
 
Oprogramowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu naleŜy wykonać zgodnie z przejętym podziałem na 
strefy dozorowe i wytycznymi inwestora. Czas rozbrajania i zazbrajan ia systemu naleŜy ustalić na max 30 
sekund. DłuŜs zy okres rozbrojen ia stref moŜe uniemoŜliwić poprawną ochronę obiektów.  
 

2.8.  Eksploatacja i konserwacja 

 
Niezawodność działania centralek uwarunkowana jest zachowaniem właściwych warunków pracy, napięcia 
zasilan ia, stanem akumulatorów oraz przeprowadzeniem badań okresowych. 
Badania okresowe powinny być przeprowadzane przez Zakład Serwisowy, któremu uŜytkownik zlecił 
konserwację instalacji. Zaistniałe uszkodzen ia powinny być bezzwłocznie zg łaszane Serwisowi.  
 

2.9.  Badania okresowe i przepisy konserwacji. 

 
Badania okresowe systemu SWIN naleŜy przeprowadzić przynajmniej co pół roku. Badanie obejmuje 
sprawdzenie: 

• sygnalizowanie uszkodzeń (obejmuje symulacje uszkodzeń ), 
•  wyłączenie napięcia sieciowego, 
• sygnałów alarmowych i sabotaŜowych  
• łączności do jednostki ochrony 

 

 

2.10. Warunki odbioru i protokół odbioru. 

 

2.10.1. Czynności odbiorowe: 
 
Podczas odbioru naleŜy: 
− Sprawdzić kompletność instalacji zgodnie z dokumentacją wykonawczą bądź powykonawczą (jeŜeli jest 
sporządzona), 
− Sprawdzić kompletność elementów detekcji, sygnalizacji i sterowania zgodnie z dokumentacją wykonawczą  
bądź powykonawczą (jeŜeli jest sporządzona), 
− Sprawdzić oznakowanie elementów SWIN, 
− Dokonać pomiarów rezystancji izolacji p rzewodów, 
− Sprawdzić poprawność wykonania i działania instalacji SWIN, 
− Test czujek 
 

Wykonawca pozostawi inwestorowi następującą dokumentację : 
− uaktualniony projekt wykonawczy bądź powykonawczy (jeŜeli jest sporządzony), 
− protokoły pomiarów rezystancji izo lacji i uziemienia, 
Protokół pozytywnego testu czujek SWIN.  
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2.10.2. Protokół Odbioru 
 
Po przeprowadzen iu odbioru zostanie przekazany protokół odbioru, który będzie zawierał: 

• datę i miejsce przeprowadzenia próby, 
• nazwę Zleceniodawcy i wykaz osób działających z jego ramienia wraz z zajmowanymi 
stanowiskami, 
• nazwę sytemu, 
• rodzaj i wynik przeprowadzonych prób, 
• stwierdzenie, czy urządzen ie jest wykonane zgodnie z projektem wykonawczym (jeŜeli 
istnieje konieczność wykonania dokumentacji powykonawczej naleŜy ją niezwłocznie 
przedłoŜyć do inwestora i dokonać ponownego odbioru wraz z nowym Protoko łem Odbioru), 
• wnioski komisji odbiorowej, 
• podpisy wraz z pieczątkami osób upowaŜnionych. 

Po dokonaniu odbioru urządzen ia, powyŜszy protokół naleŜy włączyć do załoŜonej KsiąŜki Eksploatacji 
Systemu. 

 

2.11. UWAGI KOŃCOWE 

 
• W pomieszczen iu, w którym zainstalowano centralkę  naleŜy umieścić : 

o czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego, 
o opis funkcjonowania i obsługi urządzeń SWIN, 
o wskazówki, jak naleŜy postępować podczas alarmów sygnalizowanych przez centralkę, 
o ksiąŜkę pracy i konserwacji urządzenia. 

 
• Przeszko lenia pracowników obsługujących centralkę SWIN dokona wykonawca po uruchomieniu  

systemu. 
• Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, naleŜy zlecić  stałą konserwację  urządzeń i instalacji SWIN – jest 

to warunek niezbędny do uzyskania gwarancji na eksploatowane urządzen ie. 
• UŜytkownik zobowiązany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zmianach 

przeznaczen ia pomieszczeń, p rzebudowach itp. mających decydujące znaczen ie w ich zabezpieczeniu. 
  

• Wszelkie uzasadnione zmiany, które wykonawca chciałby wprowadzić do projektu (na etapie 
wykonawstwa) muszą  być uzgodnione z autorem projektu.  
 

• Wszelkie prace budowlano-montaŜowe związane z realizacją nin iejszego projektu naleŜy wykonać zgodnie 
z obowiązu jącymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów 
BHP,  

 
• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom  

i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przep isy. 

• Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej , a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach  
a nie ujęte w specyfikacji materiałowej naleŜy traktować tak jakby ujęte były w obu. 

• Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac w załączonym opisie technicznym do 
projektu. NiezaleŜnie od powyŜszego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w 
zakresie instalacji słaboprądowych naleŜy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem. 

 
• Do projektu powykonawczego dołączyć dokumentację DTR oraz niezbędne pomiary, 

 
• Projektant i wykonawca SSWIN nie ponosi odpowiedzialności karnej za n ieprawidłowe działanie systemu 

w przypadku zmiany aranŜacji i wystroju wnętrza oraz samowolnej zmiany systemu przez uŜytkownika, 
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3. Rysunki  
Rysunki zawierają rzuty poszczególnych obiektów wraz z rozmieszczonymi elementami systemu oraz 
trasami kablowymi. Szczególną  uwagę  naleŜy poświęcić juŜ istniejącym przejściom w stropach  
i ścianach pierwotnych budynków zabytkowych, aby trasy instalacji  przebiegały przez juŜ 
istniejące otwory. 
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