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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 1 – KONSERWACJA SYSTEMÓW AUTOMATYKI POŻAROWEJ  

  

Słowniczek:   

1. Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, 
przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego 
zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych 
przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki 
zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3. 

2. DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji 
urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania 
gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram 
czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.  

3.  Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne 
specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień 
zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z 
opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto 
propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja 
zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ. 

  

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „TAURON Arena Kraków”:  

Lp.  Nazwa  Adres  Branża  

1.  Asseco Poland S.A.  ul. Olchowa 14  
35-322 Rzeszów  
*oddział w Krakowie:   
ul. Wielicka 22A 30-552 
Kraków  

- Wykonanie monitoringu konstrukcji,  
- systemy słaboprądowe:BMS, SMS, SAP, 
KD, SSWiN, CCTV, LAN, TIP.   
- zasilanie NN, SN , instalacje wewn. 
obiektu.  
- Oświetlenie wewn. i zewn.  

2.  FPHU  HYDRO-OK. 
Mariusz  
Dudźiak  

ul. Zawiszy 12/3 30-440 
Kraków  

Realizacja instalacji tryskaczowej oraz 
hydrantowej  

3.  FRAPOL Sp. z o.o.  ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 
Kraków  

Realizacja kompleksowej instalacji 
wentylacji nawiewno – wywiew.  

  

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ 

W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej 
lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne. 

I. URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE  

STACJE PRZECIWPOŻAROWE:  

stacja „mokra” – 2 kpl., stacja „sucha” – 1 kpl.  

Stacje „mokre” (instalacje wypełnione wodą pod ciśnieniem): pompy pożarowe MP 126/315 LT 200kW z 
silnikiem elektrycznym HJN 315 LX 2 200/230kW – 2 kpl., pompa uzupełniająca Jockey CR 15-9/7,5kW -1 
szt., zawory kontrolnoalarmowe RAPIDROP dla instalacji „mokrej” – 10 szt., armatura (ocynkowane rury 
stalowe Dn25Dn50, zasuwy, przepustnice odcinające, urządzenia alarmowe (zawory kontrolno-alarmowe, 
czujniki przepływu), szafki sygnałów technicznych i pożarowych; kolektory zbiorcze zapewniające 
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rozprowadzenie wody i powietrza w instalacji uzbrojone m.in. w zawory kontrolno-pomiarowe – 3 szt., hydrofor 
instalacji przeciwpożarowej: sprężarka STANLEY, typ FC2,5/50 CM 2,5 S CE - 1 szt., zbiornik ciśnieniowy 
(hydroforowy) typ ZH 22,5m3 - 1 szt., szafa sterownicza - 1kpl. Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne firmy 
HAWLE Dn80 zasilane z wewnętrznej instalacji pożarowej rurami PE80SDR11Dn110x10 - 5 szt., hydranty 
przeciwpożarowe wewnętrzne firmy SUPRON3 (szafka hydrantowa, zawór hydrantowy aluminiowy 
ZH25,zwijadło węża z osią wodną i wężem tłocznym półsztywnym o średnicy 25 mm, wąż zakończony 
prądownicą hydrantową PWh-25 połączoną na stale z wężem, gaśnica) typ ZH (WH) 25 (G) – 41 szt. i typ ZH 
(WH) 33 (G) -  35 szt., działka wodno-pianowe sterowane ręcznie i zdalnie firmy PRODGAZ typ DWP 16/24 - 
4 kpl., tryskacze firmy RELIABLE AS typ F1FR wiszące -1820 szt., tryskacze firmy RELIABLE AS typ F1FR 
stojące - 7160 szt.; instalacja  z rur stalowych ocynkowanych Dn80-Dn25 z otuliną instalacji wełną mineralną 
typu PAROCK i TERMOROCK.  

ZBIORNIK NA WODĘ  

Żelbetowy zbiornik  

(pom. A0060) zapasu wody (objętość V=800 m3, wyposażony w zawory pływakowe – 2 szt., sygnalizatory 
poziomu cieczy NORMFIRE SPW2/310 – 1 kpl., izolowany od strony wody zaprawą izolacyjną ”Koster NB 
Elastic”, stalowa drabinka – 1 szt.) – 1 szt.  

Stacje „suche” (instalacje wypełnione powietrzem pod ciśnieniem, zalewane wodą w przypadku pożaru): 
zawory kontrolno-alarmowe typ RELIABLE dla instalacji „suchej” obsługujące 8 sekcji, sprężarki tłokowe – 8 
szt., kompresor sprężarka „MAGNUM” typ SDFL-24 1,5 kW -8 kpl. (obsługuje sekcje „suche” instalacji 
tryskaczowej w garażu VIP). 

Instalacja gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni (pom. A3240) system PROINERT IG-01. Urządzenia 
firmy FIKE/GMSprinkler: butla V=80 litrów typ IG71-080-300 - 4 szt., zawór typ IG71-001-1 - 4 szt., miernik z 
czujnikiem ciśnienia typ 021067 - 4 szt., zestaw aktywacyjny typ IG 71-002 - 1 szt., elektromagnetyczny zestaw 
aktywacyjny MASTER typ IG71-017 – 1 szt., kolektor wylotowy na 4 butle typ IG71-004-4 - 1 szt., ciśnieniowy 
czujnik wyzwolenia typ  02-9635 – 1 szt., wężyk linii pilotowej ze złączką do połączenia między rzędami – 9 
szt., dysza 25mm, 360° typ IG71-013-XXX -1 szt., armatura połączeniowa z rur i kształtek stalowych. 
Urządzenia firmy POLON-ALFA: centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi IGNIS1520M – 1 kpl., 
sygnalizator informacyjny drzwiowy, wewnętrzny typ SE-1 – 1 szt., sygnalizator informacyjny drzwiowy, 
zewnętrzny typ SW-1 – 1 szt., sygnalizator optyczno-akustyczny typ SA-K7 - 1 szt., przycisk START typ PU-
61 w ramce – 1 szt., przycisk STOP typ PW-61 w ramce – 1 szt., punktowa optyczna czujka dymu typ DUR-
40 z gniazdem – 2 szt.,  akumulator podtrzymujący 7Ah - 2 szt. Urządzenia firmy CIAT: Klapa dekompresyjna 
typ Gryfit VX-5-300x200 wyposażona w mechanizm GRYFIT-H sterowany impulsem prądowym El24/48V DC 
oraz siłownik FDG-8-24 – 1 kpl.  
Urządzenia i instalacje systemu alarmu pożaru (SAP) firmy Siemens: centrala systemu pożarowego nr 1 
(CSP1 - pom. A0083): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ 
FCL2001-A1 (C-NET) -3 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ  

FN2001-A1 -  1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt., kabel połączeniowy typ F50F410 
– 3 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48” LED typ FT2001-A1 – 2szt.; centrala systemu pożarowego nr 5 
(CSP5 - pom. C0057): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ 
FCL2001-A1 (C-NET) -3 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-
A1 -  1 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 2 (CSP2 
- pom. A2133): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 
(C-NET) -1 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 -  1 szt., 
klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 4 (CSP4 - pom. 
A0083): centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-
NET) -2 szt., akumulator typ FA2007-A1 -2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 -  1 szt., klucz 
licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt.; centrala systemu pożarowego nr 3 (CSP3 - pom. A3241): 
centrala modułowa z zasilaczem 150W typ FC726-ZA – 1 szt., moduł rozbudowy obudowy centrali o 96 diody 
LED TYP FCM7212-Y3  - 1 szt., moduł liniowy typ FCL2001-A1 (C-NET) -2 szt., akumulator typ FA2007-A1 -
2 szt., moduł sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 -  2 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 
– 1szt., kabel połączeniowy typ F50F410 – 3 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48” LED typ FT2001-A1 – 
2szt.; drukarka (moduł RS232 niezbędny) typ FTO2001-A1  - 1szt., moduł RS232 (izolowany) typ FCA2001-
A1 – 1 szt., kabel połączeniowy (do 24 LED; 1m) typ F50F410 – 11 szt., sterownik tablicy synoptycznej 48”LED 
typ FT2001 - A1 - 6 szt., klucz licencyjny (L2) BACnet typ FCA2013-A1 – 1szt. Panel informacyjno-kontrolny 
strefowy typ FT2010-A1 – 1 szt. Czujki i akcesoria:  czujka dymu optyczna typ OP720 – 1816szt., czujka 
wielodetektorowa (optyczno-termiczna) typ OH720 – 600 szt., czujka termiczna typ HI720 – 6szt., gniazdo 
czujki adresowalnej (z przejściem) typ DB721 - 2422 szt., wskaźnik zadziałania mały typ FDAI91 – 581szt. 
Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria: ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) IP44 (wymaga obudowy 
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FDMH291) typ FDME221 – 315 szt., obudowa do FDME221 typ FDMH291-R – 315 szt., ręczny ostrzegacz 
pożarowy IP64 (wymaga obudowy FDMH293 oraz uszczelki DMZ1197-AD) typ FDME223 - 6 szt., obudowa 
do FDM223 typ FDMH293-R – 6 szt., uszczelka do FDMH293 (wymagana dla IP64) typ DMZ1197-AD – 6 szt. 
Moduły i akcesoria: moduł 4 wejścia typ FDCI222 – 9 szt., moduł 1-wejście / 1-wyjście (1A / 30VAC) typ 
FDCIO221 - 472 szt., moduł 4-wejścia / 4-wyjścia (4A / 250VAC) typ FDCIO222 – 451 szt., obudowa z pokrywą  
IP65 typ FDCH221 - 932 szt. Czujka liniowa: czujka liniowa typ FDL241-9 – 15 szt., gniazdo czujki liniowej typ 
FDLB291 – 15 szt., reflektor  30..50 m typ DLR1192 – 3 szt., reflektor  20..100 m typ DLR1191 –-12 szt. 
System zasysający firmy VESDA (detektory: detektor LaserPLUS + diody LED (FOK) typ VLP-400 – 1 szt., 
detektor LaserSCANNER + 7 przekaźników + diody LED (FOK) typ VLS-600 – 4 szt.; orurowanie: rura PVC 
25 mm - 2700 mb, napowietrznik typ PIP-007 D25 mm -  20 szt. Interfejs ModBUS do BMS'a (Modbus GateWay 
NK8237.2 typ S54461-C7-A1 -1 szt., obudowa z zasilaczem NE8001 typ A6E600066 – 1 szt.). Okablowanie: 
kabel typ YnTKSY 1x2x0,8 – 22000mb, kabel typ HTKSH PH90 1x2x0,8 – 7000 mb, kabel typ HTKSHekw 
PH90 1x2x1 – 2000mb, kabel typ OMY 2x1,5 – 4000 mb, kabel typ HDGs 3x1,5 – 4000 mb. Zasilacz firmy 
MERAWEX typ ZSP-135D-7A-1 (18Ah) – 115 szt. Centrala odcięć ogniowych firmy D+H typ BAZ04-N-UT – 8 
szt., przycisk wyjścia NC/NO typ ACA001 – 8 szt., akumulator bezobsługowy 0.7Ah – 8 szt.   

Urządzenie alarmowego centrum odbiorczego firmy DYSKAM EKOTRADE typ ACO DYSKAMEKOTRADE 
w systemie transmisji alarmów pożarowych DGG16K torem telefonicznym i radiowym – 1 kpl.  

Zintegrowany system ewakuacyjnej komunikacji głosowej (system VIGIL OMNI-CARE) firmy Baldwin 
Boxall Communications Ltd: główna centrala sterująca OMNICARE BVOC96 (pom. A3241) – 1 szt. (panel 
sygnalizacyjno- zgłoszeniowy z membranowymi przyciskami i słuchawkę do komunikacji typu „half duplex”, 
obwody do kontrolowania oraz ładowania akumulatorów rezerwowych, akumulatory, panel wskazywania 
błędów i uszkodzeń w systemie), panele zewnętrznego interkomu ewakuacyjnego (w schodowych klatkach 
ewakuacyjnych) typ standardowy BVOCECP – 18 szt. i typ zaawansowany BVOCAS – 68 szt., zestaw 
urządzeń dla alarmu z toalet dla niepełnosprawnych DTA (w skład każdego zestawu wchodzi: podwójne 
ciągadła sufitowe, lampka sygnalizacyjna z brzęczykiem, punkt zerowania zgłoszenia, oznakowanie drzwi 
toalety, sterownik systemu tzw. kontroler) – 18 kpl. systemów, interfejs BVFREPEM – 18 szt., okablowanie.  

KLAPY: (świetliki: OD1 (1580mmx1165mm) – 12szt.,  OD2 (1570mmx736mm) – 20szt. z siłownikami i 
sterowaniem) oddymiające firmy MCR PROLIGHT PLUS typ DVP MERCOR – 32 szt., klapy odcinające do 
systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej (z siłownikami firmy BELIMO typ BE24 i BEF24 oraz 
urządzeniami zasilająco-komunikacyjnymi) firmy FRAPPOL: typu VD370 – 219 szt., typu VD440 – 383 szt., 
typu RK370 (kołowe) – 306 szt.; kanały przewodów oddymiających firmy FRAPPOL typ PD z blachy stalowej 
ocynkowanej o przekroju prostokątnym, kanały przewodów oddymiających wysokotemperaturowych firmy 
PROMATECT typ PROMADUCT 500. 

Dźwiękowy system ostrzegania (DSO) nadrzędny nad systemem nagłośnienia hali, wykorzystuje system 
nagłośnienia dla potrzeb DSO): System nagłośnienia hali głównej. Urządzenia firmy ZPAS:  stojak 
teletechniczny z wyposażeniem typ SZB 45U – 4 szt., panel ZUG typ PS3U - 4 szt., interfejs łączący system 
nagłośnienia areny z system DSO typ PP015 firmy B&R – 1 szt.; firmy ESD: interfejs separujący sieć CAN 
Bus typ CAN Bridge - 1 szt.; firmy d&b audio technik: interfejs sterowania wzmacniaczami mocy typ R70 - 1 
szt., wzmacniacz mocy z procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D80 - 2 szt., wzmacniacz mocy z 
procesorem DSP i kontrolą linii głośnikowych typ D12 - 22 szt., akcesoria montażowe do zamocowania 
pojedynczych zestawów głośnikowych typ Z2175.000 - 8 szt., akcesoria montażowe do zamocowania 
podwójnych zestawów głośnikowych typ Z5184.911 - 4 szt., akcesoria montażowe do zamocowania 
poczwórnych zestawów głośnikowych typ Z5184.912 - 14kpl., akcesoria montażowe do zamocowania 
niskotonowych zestawów głośnikowych typ Z5184.913 - 12kpl., zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ Qi7 
WR - 72 szt., zestaw niskotonowy typ Vi-SUB WR - 12 szt.  

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i ewakuacyjne dynamiczne firmy AMATECH: typ EMAX ALU, IP20, 
LED 2 str. - 211 szt., typ EMAX ALU, IP20, LED 2 str. -58 szt., typ EMAX ALU, IP20, LED 2 str. - 159 szt., typ 
EMAX ALU, IP20, LED 2 str. - 30 szt.,typ DISCRET N, IP20, LED 4x1W,n/t - 419 szt., typ DISCRET W, IP20, 
LED 4x1W p/t - 370 szt., typ DISCRET LD, IP 20, LED 2x1W,n/t - 60 szt., typ DISCRET LD, IP 20, LED 2x1W, 
p/t - 25 szt., typ ALFA III , IP65, LED - 572 szt., typ ALFA III , IP65, LED (hydranty) asy metr. - 35 szt., typ 
ALFA III , IP65, LED, asymetryczna (ze wspornikiem) - 100 szt., typ ALFA III, IP65, 8W - 84 szt., typ ALFA III, 
IP65, 8W 1str - 3 szt., typ ALFA III, IP65, 8W 1str. - 3 szt., typ ALFA III , IP65, LED piktogram - 51 szt., typ 
ALFA III DS , IP65, LED piktogram - 164 szt., typ JUPITER 1x58W - 72 szt., typ JUPITER 1x36W - 48 szt., 
typ ALFA III , IP65, LED - 71 szt., typ ALFA III , IP65, LED - 1 szt., typ FL 808 LED jednstr. - 64 szt.  

II. BATERIE AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH ZASADOWYCH (UPS)   

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych (ups):   
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- moduły bateryjne POWERWARE 9395 UPS 225-275 kVA firmy EATON (pom. nr D0076 w stacji trans 
form. ST1) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd – 1 kpl.  

- moduły bateryjne POWERWARE 9395 UPS 225-275 kVA firmy EATON (pom. nr D0061 w stacji trans form. 
ST2) wraz z bateriami bezobsługowymi VRLA, NiCd – 1 kpl.  

- moduły bateryjne POWERWARE 9390 UPS 160 kVA firmy EATON (pom. nr A3232) wraz z bateriami 
bezobsługowymi VRLA, NiCd – 1 kpl.    

- moduły bateryjne oświetlenia awaryjnego INOTEC CPS 220 z zespołem 18 akumulatorów 12V/120Ah – 
2kpl.  

 

Falowniki wentylatorów oddymiających firmy WOLTER typ AXV-AL – 27 szt. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ CZĘŚĆ 1 KONSERWACJA SYSTEMÓW AUTOMATYKI POŻAROWEJ 

NR. 
CZYNNOŚI RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA ZAKRES CZYNNOŚCI TERMIN 

WYKONANIA  

ILOŚĆ 
KONSERWACJI W 

RAMACH 37 
MIESIĘCZNEJ 

UMOWY 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE KWARTALNE  

INSTALACJA TRYSKACZOWA   

1 Sprężarka w pompowni Sprawdzenie stanu oleju i ew. uzupełnienie  raz na kwartał 13 

2 

sprężarki przy ZKA 

Sprawdzenie i regulacja nastaw ciśnień pracy   raz na kwartał 13 

3 Kontrola obwodu zasilania silnika elektrycznego  raz na kwartał 13 

4 Czyszczenie elementów ruchomych sprężarki  raz na kwartał 13 

5 czyszczenie filtra  raz na kwartał 13 

6 Sprawdzenie kierunków obrotów  raz na kwartał 13 

7 Stacje kontrolno alarmowe suche i mokre Czyszczenie, wymiana części; sprawdzenie działania 
alarmu niskiego ciśnienia powietrza  raz na kwartał 13 

8 

Armatura 

Czyszczenia obudowy zaworów kulowych, przepustnic, 
regulacyjnych    13 

9 Czyszczenia filtrów wodnych i powietrznych   raz na kwartał 13 

10 Otwarcie/zamknięcie zaworów, zasuw, przepustnic   raz na kwartał 13 

11 Działka wodne smarowanie elementó ruchomych  raz na kwartał 13 

INSTALACJA HYDRANTOWA   

12 zawory odcinające otwarcie/zamknięcie  raz na kwartał 13 

INSTALACJA GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI   

13 detektory, czujki dymowe sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu  raz na kwartał 13 

14 sygnalizacja świetlna sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu  raz na kwartał 13 

15 sygnalizacja akustyczna sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu  raz na kwartał 13 



Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON Arena Kraków 
Załącznik 2a do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – część 1 6 / 8 
 

  

16 centralka sygnalizacji sprawdzenie zadziałania, przekazu sygnałów, 
wywołanie alarmu, sprawdzenie stanu akumulatorów  raz na kwartał 13 

17 wyzwalacze kontrola uruchomienia  raz na kwartał 13 

18 butle zapasu gazu kontrola ilości gazu  raz na kwartał 13 

19 cała instalacja przeprowadzenie testu zadziałania bez użycia gazu  raz na kwartał 13 

20 instalacja dolotowa kontrola wzrokowa połączeń i mocowań  raz na kwartał 13 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE   

OŚWIETLENIE AWARYJNE - CENTRALNE BATERIE    

21   
 sprawdzić stan zużycja baterii akumulatorów oraz ich 
czystość i szczelność 

 raz na 6 miesięcy 7 

Dźwiękowy System Ostrzegania   

22   Czyszcenie centrlai DSO  raz na 6 miesięcy 7 

KLAPY P.POŻ I BATERIE KLAP   

23   
Ocena stanu przewodów zasilających siłownik, 
elektromagnes czy wyłączniki krańcowe  raz na 6 miesięcy 7 

24   Ocena poprawności zamykania się klapy  raz na 6 miesięcy 7 

25   
Fizyczna ocena reakcji klapy na sygnały sterujące 
OTWÓRZ/ZAMKNIJ  raz na 6 miesięcy 7 

26   Sprawdzenie sygnału zwrotnego z klapy  raz na 6 miesięcy 7 

INSTALACJA TRYSKACZOWA   

27   Oczyszczenie pomp, sprawdzenie stanu  raz na 6 miesięcy 7 

28   
Oczyszczenie i sprawdzenie stanu podkładek, 
wibroizolatorów  raz na 6 miesięcy 7 

29   
Oczyszczenie i sprawdzenie połączeń zasilania 
elektrycznego  raz na 6 miesięcy 7 

30   Przesmarowanie łożysk pompy  raz na 2000h pracy min 1 

31   Regulacja zadanego ciśnienia włączenia pompy  raz na 6 miesięcy 7 
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32   
Test żarówek rozdzielni zasilających pompy, 
ewentualna wymiana  raz na 6 miesięcy 7 

33   Oczyszczenie powierzchni zbiornika   raz na 6 miesięcy 7 

34   
Przegląd i konserwacja gaśnic (79 sztuk) 0 badanie 
techniczne  raz na 6 miesięcy 7 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE   

Automatyka Instalacji oddymiania   

35   Test działania falowników instalacji oddymiania - 27 szt.  raz na 1 rok 4 

36   
Test  pracy instalacji oddymiania - wspólnie z instalacją 
SAP  raz na 1 rok 4 

SYSTEM SAP   

37   test czujek za pomocą dedykoanego tester   raz na 1 rok 4 

38   regulacja przycisków i sygnalizatorów  raz na 1 rok 4 

39   pomiar  akumulatorów pożaroych  raz na 1 rok 4 

40 
  

przeprowadzenie próbnych alarmów we wszystkich 
strefach pożarowych zgodnie z aktualnym 
scenariuszem pozarowym budynku 

 raz na 1 rok 
4 

41   test UTA  raz na 1 rok 4 

42   Instruktaż obsługi  raz na 1 rok 4 

OŚWIETLENIE AWARYJNE - CENTRALNE BATERIE    

43   Test do pełnego rozładowania baterii dla CB1 i CB2  raz na 1 rok 4 

INSTALACJA HYDRANTOWA   

44 szafki hydrantowe badanie techniczne  raz na rok 4 

45 reduktor ciśnienia kontrola nastaw pracy  raz na rok 4 

Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do 
wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia.   

37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY:   
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46 

Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 20 ocen technicznych systemów objętych 
konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w 

przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, 
zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej.  

20 20 

 

TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY 

OKRES OKRES TRWANIA UMOWY SZACOWANY TERMIN CZYNNOŚCI DO WYKONANIA 

1 DO KOŃCA 1 MIESIĄCA 30 czerwiec 2017 KWARTALNE  PÓŁROCZNE  ROCZNE WG OPZ 

DOKONANIE OCEN 
TECHNICZNYCH NA 

POLECENIE 
ZLECENIOBIORCY 

2 DO KOŃCA 4 MIESIĄCA 30 wrzesień 2017 KWARTALNE      

3 DO KOŃCA 7 MIESIĄCA 30 grudzień 2017 KWARTALNE  PÓŁROCZNE    

4 DO KOŃCA 10 MIESIĄCA 30 marzec 2018 KWARTALNE      

5 DO KOŃCA 13 MIESIĄCA 30 czerwiec 2018 KWARTALNE  PÓŁROCZNE  ROCZNE WG OPZ 

6 DO KOŃCA 16 MIESIĄCA 30 wrzesień 2018 KWARTALNE      

7 DO KOŃCA 19 MIESIĄCA 30 grudzień 2018 KWARTALNE  PÓŁROCZNE    

8 DO KOŃCA 22 MIESIĄCA 30 marzec 2019 KWARTALNE      

9 DO KOŃCA 25 MIESIĄCA 30 czerwiec 2019 KWARTALNE  PÓŁROCZNE  ROCZNE WG OPZ 

10 DO KOŃCA 28 MIESIĄCA 30 wrzesień 2019 KWARTALNE      

11 DO KOŃCA 31 MIESIĄCA 30 grudzień 2019 KWARTALNE  PÓŁROCZNE    

12 DO KOŃCA 34 MIESIĄCA 30 marzec 2020 KWARTALNE      

13 DO KOŃCA 37 MIESIĄCA 30 czerwiec 2020 KWARTALNE  PÓŁROCZNE  ROCZNE WG OPZ 

SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 
37 MIESIĘCZNEJ UMOWY 13 7 4 20 

 


