
Załącznik Nr 7 do siwz

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych  –  zamówienie  składa  się  z  18
odrębnych zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację wszystkich zadań lub tylko
jednego zadania.

Tabela nr 1 - Wykaz zadań:

Nr zadania Lokalizacja, adres Tytuł zadania Nazwa i typ
systemów
zasilania

Termin
realizacji do:

1. KMP Koszalin
ul. Słowackiego 11
75-009 Koszalin

przegląd serwisowy Telzas 
SUD 630
1xSPA20

przegląd do  
05.12.2014r.

2. KMP Świnoujście
ul. Krzywoustego 2a
72-600 Świnoujście

przegląd serwisowy WSZ-07
WSZ-11

przegląd do  
05.12.2014r.

3. KPP Białogard
ul. Staromiejska 35
78-200 Białogard

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

4. KPP Drawsko Pomorskie
ul. Obrońców Westerplatte 3
78-500 Drawsko Pomorskie

przegląd serwisowy Eltek Flatpack 2 przegląd do  
05.12.2014r.

5. KPP Goleniów
ul. Maszewska 9
72-100 Goleniów

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

6. KPP Gryfice
ul. Mickiewicza 19
72-300 Gryfice

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

7. KPP Gryfino
ul. Grunwaldzka 9
74-100 Gryfino

przegląd serwisowy SUW300
SPA20

przegląd do  
05.12.2014r.

8. KPP Kamień Pomorski
ul. Żwirki i Wigury 2
72-400 Kamień Pomorski

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

9. KPP Kołobrzeg 
ul. Kilińskiego 20
78-100 Kołobrzeg

przegląd serwisowy SUW300
SPA20

przegląd do  
05.12.2014r.

10. KPP Łobez 
ul. Wojska Polskiego 2
73-150 Łobez

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

SUW 300/180
SPB 20

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

11. KPP Myślibórz
ul. Marszałka Piłsudskiego 4
74-300 Myślibórz

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

12. KPP Police
ul. Kasprowicza 3
72-010 Police

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 



Nr zadania Lokalizacja, adres Tytuł zadania Nazwa i typ
systemów
zasilania

Termin
realizacji do:

do 29.12.2014r.

13. KPP Pyrzyce
ul. Kościuszki 24
74-200 Pyrzyce

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

14. KPP Sławno
ul. Gdańska 2
76-100 Sławno

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

15. KPP Świdwin
ul. Wojska Polskiego 18a
78-300 Świdwin

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Telzas 
SUD 840
1xSPA20

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

16. KPP Wałcz
ul. Kościuszki 33
78-600 Wałcz

przegląd serwisowy oraz
dostawa 1 baterii 
akumulatorów o 
parametrach podanych 
w tabeli nr 2

Eltek Flatpack 
1500

przegląd do  
05.12.2014r.  
dostawa i 
instalacja baterii 
do 29.12.2014r.

17. KWP Szczecin 
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Telzas 
SUD 840
2xSPA20

przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

18. KWP Szczecin 
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

przegląd serwisowy oraz
wymiana 2 baterii 
akumulatorów

Eltek Flatpack 2 przegląd do  
05.12.2014r.  
wymiana baterii 
do 29.12.2014r.

1. Szczegółowy  wykaz  systemów  zasilania  oraz  zakresu  prac  w  ramach
poszczególnych zadań - tabela nr 2.

Nr
zada
nia

Lokalizacja Rodzaj, typ 
siłowni

Rodzaj i ilość 
prostowników

Rodzaj i ilość 
inwerterów

Pojemnoś
ć 
akumulat
orów [Ah]

Typ 
akumulatorów

Rodzaj 
stojaka 
bateryjnego

zakres 
zadania

1 KMP 
Koszalin

SUD 630 PDD 48/70
7 szt.

FUC 230/3,3
4 szt. 

2x800 8OPzV800
z 2011r.
Exide

CBE-N-V 
A
2 szt.

przegląd i 
konserwac
ja 1)SPA 20

2 KMP 
Świnoujście

WSZ-07 PDD 48/67
3 szt.

FUG 230/1,8
3 szt.

3x250 5OPzV250A
h
EnerSys

PGL 3-12
3 szt.

przegląd i 
konserwac
ja 1)

WSZ-11 PDD 48/67
3 szt.

FUH 230/2,5
5 szt.

2x490 7OPzV490
Exide

PGL 2-24
2 szt.

przegląd i 
konserwac
ja 1)

3 KPP 
Białogard

Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
8 szt.

DAC62234VF
4 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

4 KPP 
Drawsko 
Pomorskie

Flatpack 2 Flatpack 2
6 szt.

TSI BRAVO 
2500VA 
7 szt.

2x998 8OPzV800
A602/800
Exide

PGL 2-
27H
2 szt.

przegląd i 
konserwac
ja 1)



Nr
zada
nia

Lokalizacja Rodzaj, typ 
siłowni

Rodzaj i ilość 
prostowników

Rodzaj i ilość 
inwerterów

Pojemnoś
ć 
akumulat
orów [Ah]

Typ 
akumulatorów

Rodzaj 
stojaka 
bateryjnego

zakres 
zadania

5 KPP 
Goleniów

Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
7 szt.

DAC62234VF
3 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

6 KPP 
Gryfice

Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
7 szt.

DAC62234VF
3 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

7 KPP 
Gryfino

SUW300 PDW 48/30
6 szt.

FUC 230/1,2
3 szt.

2x420 6OPzV420A
h
Exide

CBE-N
2 szt.

przegląd i 
konserwac
ja 1)SPA 20

8 KPP 
Kamień 
Pomorski

Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
8 szt.

DAC62234VF
4 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

9 KPP 
Kołobrzeg

SUW300 PDW 48/30
6 szt.

FUC 230/1,2
3 szt.

2x420 6OPzV420A
h
Exide

CBE-N
2 szt.

przegląd i 
konserwac
ja 1)SPA 20

10 KPP Łobez SUW300/1
80

PDW 48/30
6 szt.

FUB 230/1,2
3 szt.

2x420 OPzV420Ah
Hawker

CBH –b2
2 sz.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

SPB 20

11 KPP 
Myślibórz

Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
8 szt.

DAC62234VF
4 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

12 KPP Police Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
7 szt.

DAC62234VF
3 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

13 KPP 
Pyrzyce

Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
7 szt.

DAC62234VF
3 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

14 KPP 
Sławno

Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
8 szt.

DAC62234VF
4 szt.

2x250 DJ250
Europower

S0/24/1/2
Europowe
r
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

15 KPP SUW300/1 PDW 48/30 FUB 230/1,2 2x420 OPzV420Ah CBH –b2 przegląd,  



Nr
zada
nia

Lokalizacja Rodzaj, typ 
siłowni

Rodzaj i ilość 
prostowników

Rodzaj i ilość 
inwerterów

Pojemnoś
ć 
akumulat
orów [Ah]

Typ 
akumulatorów

Rodzaj 
stojaka 
bateryjnego

zakres 
zadania

Świdwin 80 6 szt. 3 szt. Hawker 2 sz. konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

SPB 20

16 KPP Wałcz Flatpack 
1500

Flatpack 
1500
7 szt.

DAC62234VF
3 szt.

1x280 A602/280
5OPzV250
Exide

1 szt. przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
dostawa, 
instalacja  
drugiej  
nowej 
baterii  3)

17 KWP 
Szczecin

SUD840 PDD 48/70
12 szt.

2x1000 100OPzV10
00Ah

CBE-N 
VIB
2 szt.

przegląd,  
konserwac
ja  oraz 
wymiana 
baterii na 
nowe 2)

SPA20 FUC230/3,3 3
szt.
FUC230/2,5 1
szt.

SPA20 WR 3,3 2 szt.
FUC230/3,3 1
szt.
FUC230/2,5 1
szt.

18 KWP 
Szczecin

Flatpack 2 
48V/16kW

Flatpack 2
4 szt.

TSI-EPC 
2500VA
6 szt.

OPzV490Ah
VARTA

CBE-N-
IVA
2 szt.

przegląd i 
konserwac
ja 1)

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych zadań. 

1) Dla zadania numer   1, 2, 4, 7, 9,   wykazanych w tabeli nr 2     1)   :
a)Wykonanie  przeglądu  i  konserwacji  siłowni  zasilania  gwarantowanego  wraz  z  bateriami

akumulatorów wyszczególnionych w tabeli nr 2. 
(1) Czyszczenie  sprężonym  powietrzem  szafy  siłowni,  prostowników,  inwertorów  i  baterii,

(prostowniki  i  inwertory  należy  pojedynczo  konserwować  po  wyjęciu  modułu  na  zewnątrz
pomieszczenia).

(2) Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych
posiadającym właściwości antystatyczne.

(3) Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:
(a) kontrola wentylatorów (bez ich wymiany),
(b) kontrola  połączeń  śrubowych,  sprawdzenie  połączeń  uziemienia  szafy/szaf

teletechnicznych,
(c) kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,
(d) sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,
(e) czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych

posiadającym właściwości antystatyczne,
(f) kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,
(g) kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów, zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem

I-10 w okresie 10-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno
dla każdej baterii,  nie dopuszcza się rozładowania dwóch baterii  jednocześnie, wszelkie
prace przełączeniowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń
teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni),

(h) wykonanie  ładowania dozorowanego baterii  akumulatorów,  zgodnie  z  instrukcją  obsługi
baterii,

(i) pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,
(j) badania ciągłości przewodów ochronnych,
(k) badania ochrony przy dotyku pośrednim,
(l) pomiar rezystancji uziemienia,



(m) próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,
(n) kontrola działania systemu nadzoru,
(o) wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla

zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.

a)Wykonanie dokumentacja dla obiektów wyszczególnionych w tabeli nr 2.

(1) Sporządzenie dla każdego obiektu:
(a) protokół z kontrolnego rozładowania baterii,
(b) sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania

gwarantowanego wraz z instalacją  zasilającą siłownie  zgodnie z Ustawą z dnia  7  lipca
1994r.  Prawo Budowlane (art.  62)  oraz podpisanie  przez osobę posiadająca   aktualne
świadectwo  kwalifikacji   z  uprawnieniami  na  stanowisku  Dozoru   w  zakresie  obsługi,
konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

(c) protokół pomiaru uziomu roboczego,
(d) protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,
(e) protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,
(f) protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim,
(g) protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

a)Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu zamówienia.

(1) Wykonawca  skieruje  do  wykonania  konserwacji  i  przeglądu  urządzeń  zasilania
gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się z co najmniej  z 2
osób  posiadających  aktualne  świadectwo  kwalifikacji  z  uprawnieniami  na  stanowisku
Eksploatacji  w zakresie obsługi,  konserwacji,  remontów, montażu: urządzeń, instalacji  i sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 1 osoby posiadającej
aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami  na stanowisku Dozoru w zakresie  obsługi,
konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym:  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie
Ministra  Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 28 kwietnia  2003 r.  (Dz.  U.  z dnia
21.05.2003 r.  Nr  89  poz.  828  z  późn.  zm.)  w  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzenia
posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

(2) Wykonawca  skieruje  do  wykonania  konserwacji  i  przeglądu  urządzeń  zasilania
gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób
posiadających  odpowiednie  przeszkolenie  w  zakresie  obsługi,  konserwacji,  instalacji  i
konfiguracji systemów  zasilania gwarantowanego z określonego dla poszczególnego zadania
typu  siłowni  telekomunikacyjnej,  potwierdzone  odpowiednimi
świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami  wystawionymi  przez  producenta  siłowni  lub
autoryzowany serwis producenta, potwierdzające odbycie w/w szkoleń przez 2 osoby z zespołu.

2) Dla zadania numer   3, 5, 6, 8 i     od     10 do 15, 17 i 18  , wykazanych w tabeli nr 2   2)

a)Wykonanie przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego  wyszczególnionych w
tabeli nr 2. 
(1) Czyszczenie  sprężonym powietrzem  szafy siłowni,  prostowników,  inwertorów,  (prostowniki  i

inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).
(2) Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych

posiadającym właściwości antystatyczne.
(3) Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:

(a) kontrola wentylatorów (bez ich wymiany),
(b) kontrola  połączeń  śrubowych,  sprawdzenie  połączeń  uziemienia  szafy/szaf

teletechnicznych,
(c) kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,
(d) pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni,
(e) badania ciągłości przewodów ochronnych,
(f) badania ochrony przy dotyku pośrednim,
(g) pomiar rezystancji uziemienia,
(h) kontrola działania systemu nadzoru,
(i) wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla

zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.

a)Wykonanie dokumentacja dla obiektów wyszczególnionych w tabeli nr 2.

(1) Sporządzenie dla każdego obiektu:
(a) sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania



gwarantowanego wraz z instalacją  zasilającą siłownie  zgodnie z Ustawą z dnia  7  lipca
1994r.  Prawo Budowlane (art.  62)  oraz podpisanie  przez osobę posiadająca   aktualne
świadectwo  kwalifikacji   z  uprawnieniami  na  stanowisku  Dozoru   w  zakresie  obsługi,
konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

(b) protokół pomiaru uziomu roboczego,
(c) protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,
(d) protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,
(e) protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim,
(f) protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

a)Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu zamówienia.

(1) Wykonawca  skieruje  do  wykonania  konserwacji  i  przeglądu  urządzeń  zasilania
gwarantowanego  dla  systemów  teleinformatycznych  oraz  instalacji  nowych  baterii
akumulatorów, zespół składający się co najmniej z 2 osób posiadających aktualne świadectwo
kwalifikacji  z  uprawnieniami  na  stanowisku  Eksploatacji  w  zakresie  obsługi,  konserwacji,
remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do  1  kV  oraz  co  najmniej  1  osoby  posiadającej  aktualne  świadectwo  kwalifikacji  z
uprawnieniami  na stanowisku  Dozoru w zakresie  obsługi,  konserwacji,  remontów,  montażu,
kontrolno-pomiarowym:  urządzeń,  instalacji  i  sieci  elektroenergetycznych  o  napięciu
znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

(2) Wykonawca  skieruje  do  wykonania  konserwacji  i  przeglądu  urządzeń  zasilania
gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób
posiadających  odpowiednie  przeszkolenie  w  zakresie  obsługi,  konserwacji,  instalacji  i
konfiguracji systemów  zasilania gwarantowanego z określonego dla poszczególnego zadania
typu  siłowni  telekomunikacyjnej,  potwierdzone  odpowiednimi
świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami  wystawionymi  przez  producenta  siłowni  lub
autoryzowany serwis producenta, potwierdzające odbycie w/w szkoleń przez 2 osoby z zespołu.

a)Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch nowych baterii akumulatorów typu OPzV, 
wykonanych w technologii żelowej z zaworami regulującymi ciśnienie – trwałość min. 15 lat 
o parametrach nie gorszych od obecnie eksploatowane baterie, wykazanych w tabeli nr 2. 

- napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa 2 V. 
- każda bateria składa się  24 ogniw. 
-  przewiduje  się  wykorzystanie  istniejących  kabli  przyłączeniowych  oraz  stojaków  bateryjnych.  

W przypadku, gdy nowo dostarczane baterie wymagają zastosowania innych stojaków, należy stojaki
dostarczyć w ramach realizacji zadania.

- wykonanie pomiaru konduktancji każdego z ogniw baterii,
-  oznaczenie  trwale  na  każdym  ogniwie  baterii  wartości  referencyjnej  (odniesienia)  konduktancji

wyrażonej w jednostkach Siemens[S],
- baterie mają współpracować z zainstalowaną w danej lokalizacji siłownią telekomunikacyjną.
-  wykonanie wszystkich niezbędnych zmian nastaw w sterowniku siłowni oraz w systemie nadzoru

WinCN lub TelWin. 
-  wymiana  baterii  nie  może  spowodować  przerwy  w  pracy  urządzeń  zasilanych  z  siłowni

telekomunikacyjnej. 
-  po  zainstalowaniu  nowych  baterii  akumulatorów wykonać próby  pracy  siłowni  przy  zasilaniu

bateryjnym,
- dostarczane baterie muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
- demontaż istniejących dwóch baterii akumulatorów i ich utylizacja
- w przypadku konieczności zastosowania nowych stojaków bateryjnych, stare muszą zostać

przekazane Zamawiającemu.

3) Dla zadania numer   16  , wykazanego w tabeli nr 2   3)

a)Wykonanie przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego  w tabeli nr 2. 
(1) Czyszczenie  sprężonym powietrzem  szafy siłowni,  prostowników,  inwertorów,  (prostowniki  i

inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).
(2) Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych

posiadającym właściwości antystatyczne.



(3) Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:
(a) kontrola wentylatorów (bez ich wymiany),
(b) kontrola  połączeń  śrubowych,  sprawdzenie  połączeń  uziemienia  szafy/szaf

teletechnicznych,
(c) kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,
(d) sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,
(e) czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych

posiadającym właściwości antystatyczne,
(f) kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,
(g) kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów, zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem

I-10 w okresie 10-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno
dla każdej baterii,  nie dopuszcza się rozładowania dwóch baterii  jednocześnie, wszelkie
prace przełączeniowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń
teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni),

(h) wykonanie  ładowania dozorowanego baterii  akumulatorów,  zgodnie  z  instrukcją  obsługi
baterii,

(i) pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,
(j) badania ciągłości przewodów ochronnych,
(k) badania ochrony przy dotyku pośrednim,
(l) pomiar rezystancji uziemienia,
(m) próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,
(n) kontrola działania systemu nadzoru,
(o) wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla

zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.

a)Wykonanie dokumentacja dla obiektów wyszczególnionych w tabeli nr 2.
(1) Sporządzenie dla każdego obiektu:

(a) protokół z kontrolnego rozładowania baterii,
(b) sporządzenie dla każdego obiektu protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania

gwarantowanego wraz z instalacją  zasilającą siłownie  zgodnie z Ustawą z dnia  7  lipca
1994r.  Prawo Budowlane (art.  62)  oraz podpisanie  przez osobę posiadająca   aktualne
świadectwo  kwalifikacji   z  uprawnieniami  na  stanowisku  Dozoru   w  zakresie  obsługi,
konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV:

(c) protokół pomiaru uziomu roboczego,
(d) protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,
(e) protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,
(f) protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim,
(g) protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

a)Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu zamówienia.

(1) Wykonawca  skieruje  do  wykonania  konserwacji  i  przeglądu  urządzeń  zasilania
gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych oraz instalacji nowej baterii akumulatorów,
zespół składający się co najmniej z 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji z
uprawnieniami  na  stanowisku  Eksploatacji  w  zakresie  obsługi,  konserwacji,  remontów,
montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV
oraz co najmniej  1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na
stanowisku  Dozoru  w zakresie  obsługi,  konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-
pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1
kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia  2003 r.  (Dz.  U.  z dnia  21.05.2003 r.  Nr  89 poz.  828 z późn.  zm.)  w sprawie
szczegółowych  zasad  stwierdzenia  posiadania  klasyfikacji  przez  osoby  zajmujące  się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

(2) Wykonawca  skieruje  do  wykonania  konserwacji  i  przeglądu  urządzeń  zasilania
gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób
posiadających  odpowiednie  przeszkolenie  w  zakresie  obsługi,  konserwacji,  instalacji
i konfiguracji systemów  zasilania gwarantowanego z określonego dla poszczególnego zadania
typu  siłowni  telekomunikacyjnej,  potwierdzone  odpowiednimi
świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami  wystawionymi  przez  producenta  siłowni  lub
autoryzowany serwis producenta, potwierdzające odbycie w/w szkoleń przez 2 osoby z zespołu.

a)Dostawa, montaż i uruchomienie jednej  nowej baterii akumulatorów typu A602/280  5OPzV250,
wykazanej w tabeli nr 2. 



- dostawa stojaka bateryjnego do zainstalowania nowej baterii,
wykonanie pomiaru konduktancji każdego z ogniw baterii,

-  oznaczenie  trwale  na  każdym  ogniwie  baterii  wartości  referencyjnej  (odniesienia)  konduktancji
wyrażonej w jednostkach Siemens[S],

- bateria musi współpracować z zainstalowaną siłownią telekomunikacyjną.
- wykonanie wszystkich niezbędnych zmian nastaw w sterowniku siłowni oraz w systemie nadzoru

TelWin. 
- instalowanie nowej baterii nie może spowodować przerwy w pracy urządzeń zasilanych z siłowni

telekomunikacyjnej. 
- dostarczana bateria musi być wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej

3. Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  oprócz  pisemnego  oświadczenia  o spełnieniu  warunków
zawartych  w SIWZ,  przekazania  w ciągu  7  dni  po  podpisaniu  Umowy informacji  o  typie  i  modelu
oferowanych   ogniw  baterii  akumulatorów  oraz  przekazania  kart  katalogowych  i  certyfikatów
z  parametrami  technicznymi  i/lub  protokołów  badań,  potwierdzających  spełnienie  deklarowanych
parametrów  technicznych,  wystawionych  przez  producenta  lub  niezależne  podmioty  uprawnione
do wykonywania badań w tym zakresie.

2. Instalacja  baterii  akumulatorów powinna  być  wykonana  starannie,  zgodnie  z aktualnymi  przepisami
i  uznanymi  regułami  techniki  w  rozumieniu  międzynarodowych  i  europejskich  norm,  wytycznych
i zaleceń. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, co najmniej 1 komplet dokumentacji eksploatacyjnej w wersji
drukowanej  oraz 1 komplet  w wersji  elektronicznej.  Dokumentacja  musi  być sporządzona w języku
polskim.  Dopuszcza się załączanie kart  katalogowych w języku angielskim,  jednakże nie mogą one
stanowić jedynej formy dokumentacji i muszą być uzupełniane o instrukcje w języku polskim.


