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                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

I. CZĘŚĆ I - SERWIS KLIMATYZACJI I WENTYLACJI  
 
Serwis polegający na usłudze konserwacji urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w Muzeum 
Warszawy i jego oddziałach – przegląd co 4  miesiące. 

 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi określone wyżej w następujących lokalizacjach 
w Warszawie oraz na terenie gminy Czosnów koło Warszawy: 

a. Muzeum Warszawy, Warszawa obejmujący obiekty znajdujące się przy: 

- Rynku Starego Miasta 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 

- ulicy Nowomiejskiej 4, 6, 8 

b. Muzeum Woli, Warszawa przy ulicy Srebrnej 12 

c. Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, Warszawa przy ulicy Piwnej 31 

d. Muzeum Warszawskiej Pragi, Warszawa przy ulicy Targowej 50/52 

e. Muzeum Drukarstwa, Warszawa przy ulicy Ząbkowskiej 23/25 

f. Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa przy ulicy Długiej 13/15 

g. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa przy ulicy Brzozowej 11/13 

h. Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry, gmina Czosnów, Droga Palmirska 1 

i. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa (pl. Defilad 1). 

 
 
2. Zakres prac 

 

Trzy przeglądy (co 4 miesiące) w lokalizacjach: 

 
a.    Muzeum Warszawy siedziba główna, Warszawa, Rynek Starego Miasta 28 
b. Muzeum Warszawskiej Pragi, Warszawa ul. Targowa 50/52 
c. Muzeum Ordynariatu Wojska Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15 
d. Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, gmina Czosnów, Droga Palmirska 1 
e. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13 
f. Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12 

 

3. Wykaz urządzeń i lokalizacje 

 

Pozycja nr 1: Muzeum Warszawy ul. Rynek Starego Miasta 28  

1. Agregat chłodniczy Swegon Cool DX-20-A 1-2-3 - 1 szt.  

2. Agregaty chłodnicze: WME 18k – WME 25k - 2 szt.  

3. Centrale wentylacyjne Swegon GOLD 04DRX - 2 szt.  
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4. Centrale wentylacyjne Swegon GOLD 05DRX - 2 szt.  

5. Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 08DRX - 1 szt.  

6. Centrala wentylacyjna Swegon GOLD 20CRX - 1 szt.  

7. Nawilżacz parowy Swegon CP3P10 - 1 szt.  

8. Nawilżacz parowy Swegon CP3P9 - 1 szt.  

9. Agregat wody lodowej Daikin - 4 szt.  

10. Centrala wentylacyjna Swegon Gold RX 05 – 3 szt.  

11. Centrala wentylacyjna Swegon Gold RX 07 – 2 szt.  

12. Centrala wentylacyjna Swegon Gold RX 08 – 1 szt.  

13. Centrala wentylacyjna Swegon Gold RX 12 – 4 szt.  

14. Centrala wentylacyjna Swegon Gold RX 14 – 2 szt.  

15. Centrala wentylacyjna Swegon Gold RX 20 – 1 szt.  

16. Wentylator łazienkowy Venture Ind EBB-250– 4 szt.  

17. Wentylator łazienkowy Venture IND EBB-250 Design – 30 szt.  

18. Wentylator napowietrzający Mercor Monsum 56/4-2, 2-11/BO – 1 szt.  

19. Szafa klimatyzacji precyzyjnej wraz z jednostką zewnętrzną Hi-ref TAXR0281H – 2 szt.  

20. Klimatyzator typu Split Hilux HRW-R24HRD3 7,0 kW – 6 sztuk.  

21. Drycooler LUVE SAL5N4366CV Spec 230V – 1PH -50Hz – 2 szt.  

22. Agregat wody lodowej Trane CGWN205 – 1 szt.  

Serwis należy wykonać: 3 razy w roku 2020 (przełom marca i kwietnia, lipiec-sierpień oraz listopad-
grudzień).  

UWAGA!! Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zapewni podtrzymanie gwarancji producenta na 
warunkach określonych w kartach gwarancyjnych na urządzenia nowo zainstalowane (zaznaczono 
na czerwono) Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta. 

 

Pozycja nr 2: Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52  

1. Agregat chłodzący zewnętrzny PUHHZ-RP-140YAHZ - 1 szt.  

2. Agregat chłodzący zewnętrzny PUHZ-RP-200YAHZ - 2 szt.  

3. Agregat chłodzący zewnętrzny PUHZ-RP-100YAHZ - 2 szt.  

4. Klimatyzator SLZ-KA35VAL - 1 szt.  

5. Agregat chłodzący zewnętrzny SUZ-KA25VA - 1 szt.  

6. Klimatyzator SLZ-KA35VAL - 1 szt.  

7. Agregat chłodzący zewnętrzny SUZ-KA25VA - 1 szt.  

8. Klimatyzator PLFY-P25VBM-E - 1 szt.  

9. Klimatyzator PLFY-P32VBM-E - 1 szt.  

10. Klimatyzator PLFY-P40VBM-E - 1 szt.  

11. Klimatyzator PLFY-P63VBM-E - 1 szt.  

12. Klimatyzator PKFY-P20VGM-E - 1 szt.  

13. Klimatyzator PKFY-P32VGM-E - 3 szt.  

14. Agregat chłodzący zewnętrzny PURY-EP600YSHM-A - 1 szt.  

15. Agregat chłodzący zewnętrzny PUHZ-ZRP60VHA - 3 szt.  

16. Klimatyzator PKA-RP60KAL - 3 szt.  
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17. Nawilżacze parowe Condair CP3PRO - 17 szt.  

18. Wentylatory kanałowe K 100 L - 1 szt.  

19. Wentylatory kanałowe K 100 L - 1 szt.  

20. Wentylatory kanałowe K 125 M - 1 szt.  

21. Wentylatory kanałowe K 125 XL - 1 szt.  

22. Wentylatory kanałowe K 160 M - 1 szt.  

23. Wentylatory kanałowe K 160 XL - 1 szt.  

24. Wentylatory kanałowe K 250 L - 1 szt.  

25. Wentylatory kanałowe K 250 EC - 1 szt.  

26. Wentylatory kanałowe KE 50-25-4 - 1 szt.  

27. Wentylatory kanałowe N10 - 1 szt.  

28. Centrale wentylacyjne EuroCond z agregatami chłodniczymi   - 7 szt.  

29. Centrale wentylacyjne Opal - 1 szt.  

Serwis należy wykonać: 3 razy w roku 2020  (przełom marca i kwietnia, lipiec-sierpień oraz listopad-
grudzień).  

 

Pozycja nr 3: Muzeum Ordynariatu Polowego, ul. Długa 13/15  

Centrala wentylacyjna AHU 1 zlokalizowana na zewnątrz budynku wyposażona w:  

1. Filtr powietrza nawiewnego  

2. Wentylator nawiewu  

3. Chłodnica (nagrzewnica zasilana z agregatu chłodniczego typu pompa  

     ciepła powietrze/woda)  

4. Nagrzewnica elektryczna  

5. Wytwornica pary  

6. Szafa zasilająco-sterownicza  

7. Agregat chłodniczy  

8. Pompy PCO i   PCH  

9. Klimakonwektory z 3-biegowymi wentylatorami  

10. Instalacja czujnika wilgoci.  

Serwis należy wykonać: 3 razy w roku 2020  (przełom marca i kwietnia, lipiec-sierpień oraz listopad-
grudzień). 

 

 

Pozycja nr 4: Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, gmina Czosnów, Droga Palmirska 1  

1. Agregat wody lodowej LENNOX Qch = 25.5kW - 1 szt.  

2. Agregat klimatyzacji freonowej FUJITSU Qch = 59.3 kW - 1 szt.  

3. Klimatyzator kasetonowy sufitowy FUJITSU Qch = 6 kW - 7 szt.  

4. Klimatyzator kasetonowy sufitowy FUJITSU Qch = 9 kW - 2 szt.  

5. Centrala wentylacyjna 1N/1W typ KLME 04 - 1 szt.  

6. Centrala wentylacyjna 1N/1W typ KLME 06 - 1 szt.  

7. Nawilżacz parowy CAREL 5kg/h - 1 szt.  
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8. Nawilżacz parowy CAREL 35kg/h - 1 szt. 

Serwis należy wykonać: 3 razy w roku 2020  (przełom marca i kwietnia, lipiec-sierpień oraz listopad-
grudzień).  

 

Pozycja nr 5: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13  

1. Agregat chłodniczy Daikin ERQ200A7W1B - 1 szt.  

2. Centrala wentylacyjna SWEGON Gold 20 DRX - 1 szt. wyposażona w:  

a. nagrzewnica wodna  

b. chłodnica freonowa z dwoma wentylatorami z silnikami i falownikami  

c. filtr powietrza nawiewnego i wywiewnego  

d. rotacyjny system odzysku ciepła  

e. dwie przepustnice powietrza z automatyką  

Serwis należy wykonać: 3 razy w roku 2020  (przełom marca i kwietnia, lipiec-sierpień oraz listopad-
grudzień).  

  

Pozycja nr 6: Muzeum Woli, ul. Srebrna 12 

UWAGA!! Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zapewni podtrzymanie gwarancji producenta na 
warunkach określonych w kartach gwarancyjnych na urządzenia nowo zainstalowane (poniżej) w 
Oddziale Muzeum Warszawy - Muzeum Woli. 

 

1. Centrala wentylacyjna NW1 VTS VS-40-R-RHC – 1 szt. 

2. Centrala wentylacyjna NW1 VTS VS-30-R-RHC – 1 szt. 

3. Centrala wentylacyjna NW1 VTS VS-21-R-PHC – 1 szt. 

4. Agregat klimatyzacyjny Fujitsu AJY-54LCLAH – 1 szt. 

5. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji Fujitsu – 2 szt. 

Serwis należy wykonać: 3 razy w roku 2020  (przełom marca i kwietnia, lipiec-sierpień oraz listopad-
grudzień).  

 

Czynności serwisowe (w ramach przeglądu):  

Agregat chłodniczy 

- oględziny urządzeń w ruchu 

- sprawdzenie i kontrola podzespołów regulacyjnych 

- sprawdzenie działania zabezpieczeń obiegu chłodniczego 

- sprawdzenie zasilania energetycznego 

- kontrola stanu rurociągów chłodniczych: szczelność, stan izolacji 

- układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz 

izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania 

elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory, pompy, itd. 

- korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika 

- ocena prawidłowości pracy agregatu 

- bieżące przeszkolenie obsługi 

- oględziny urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji, itp. 
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- obsługa skraplacza powietrznego: sprawdzenie czystości i ewentualne czyszczenie 

- Kontrola wentylatorów, pomp, pomiar prądów, ocena głośności, oględziny pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp. 

Instalacja chłodnicza 

- sprawdzenie sprężarki, pomiar prądu pracy, ocena głośności 

- kontrola parametrów obiegu chłodniczego, pomiary ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej 

- sprawdzenie ilości freonu w układzie 

- pomiar i ewentualna regulacja stopnia przegrzania 

- sprawdzenie działania elementów układu chłodniczego (zawory elektromagnetyczne, zawór 
rozprężny, elementy sterujące) 

- sprawdzenie ciśnieniowych elementów zabezpieczających, ewentualna regulacja,  

- oględziny układu chłodniczego pod kątem ewentualnych wycieków oleju 

- kontrola wentylatorów, pomp, pomiar prądów, ocena głośności, oględziny pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp.  

Centrala wentylacyjna 

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej 

- sekcja wentylatora – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, 
łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych 

- sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz 
czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza 

- sekcja rotacyjnego wymiennika odzysku ciepła – kontrola poprawności i ewentualna regulacja 
pracy silnika, paska napędowego, łożysk, czystość sekcji, stan króćców i uszczelek elastycznych 

- sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu 
powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników 
temperatury 

- sekcja chłodnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu 
powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników 
temperatury, drożności odpływu skroplin 

- układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 
elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania 
elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice 

- korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika 

- ocena prawidłowości pracy central 

- czyszczenie wnętrza central wentylacyjnych (głównie: przestrzeń filtrów powietrza 
nawiewnego i wywiewnego) 

- konserwacja i czyszczenie pomp skroplin 
- czyszczenie kratek wylotowych rozprowadzających powietrze w pomieszczeniach z central 

Nawilżacz 

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy nawilżacza 

- układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 
elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kalibracja czujników, kontrola działania 
poszczególnych elementów i podzespołów 
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- czyszczenie cylindra parowego i elektrod, sprawdzenie czy nie są zniszczone, wymiana w razie 
potrzeby. UWAGA Cylinder parowy należy wymienić po maksymalnym czasie pracy 
wynoszącym 5000 godzin. 

- sprawdzenie wtyczek elektrod – pewność zamocowania i stan zużycia, wymiana w razie 
potrzeby 

- czyszczenie pompy spustowej, wymiana w razie potrzeby 

- czyszczenie filtra zaworu wlotowego, wymiana zaworu w razie potrzeby 

- czyszczenie przewodu spustowego i syfonu nawilżacza, wymiana w razie potrzeby 

- sprawdzenie węży pary i kondensatu pod kątem pęknięć i kontrola prawidłowości, 
podłączenia, wymiana w razie potrzeby 

- sprawdzenie węży instalacji wodnej nawilżacza pod kątem pęknięć i kontrola prawidłowości 
podłączenia, wymiana w razie potrzeby 

- sprawdzenie szczelności wodnego przewodu zasilającego, uszczelnienie w razie konieczności 

- korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika 

- ocena prawidłowości pracy nawilżacza 

Agregat wody lodowej  

- sprawdzenie stanu skraplacza 

- sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu 

- sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych 

- sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu 
zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji, ewentualna korekta 
napełnienia 

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach 

- sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych 

- sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek 

- sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania 

- sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) i zwłok 
czasowych 

- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki 

- sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu 

- sprawdzenie układu i ciśnienia wody lodowej 

- sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych 

Agregat klimatyzacji freonowej 

- sprawdzenie stanu skraplacza 

- sprawdzenie historii pracy agregatu, układu chłodzenia i ewentualna konfiguracja systemu 

- sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych 

- sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu 
zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji 

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach 

- sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych 

- sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek 

- sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania 
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- sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) i zwłok 
czasowych 

- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki 

- sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu 

- sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych 

Klimatyzator 

- czyszczenie filtrów 

- czyszczenie wymienników ciepła 

- sprawdzenie układu regulacji urządzeń 

- sprawdzenie instalacji odpływu skroplin 

- w razie potrzeby napełnienie czynnika chłodzącego (np. freon) 

- kosmetyka i utrzymanie w czystości urządzeń 

Szafa klimatyzacji precyzyjnej 

- konserwacja i czyszczenie pomp skroplin 

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy  

- sekcja wentylatora – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, 
łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych 

- sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz 
czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza 

- sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu 
powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników 
temperatury 

- sekcja chłodnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu 
powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników 
temperatury, drożności odpływu skroplin 

- układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 
elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania 
elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice 

Wyloty (kratki) powietrza nawiewnego i wywiewnego w pomieszczeniach. 

- czyszczenie 

Pomieszczenia czerpni i wyrzutni powietrza 

- utrzymanie porządku 

Firma posiada autoryzację 4ech firm urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z poniższej listy 
oraz ponadto posiada autoryzację firmy Swegon: 

- Fujitsu 

- Mitsubishi 

- Daikin 

- Lennox 

- Fuji 

- Haier 

- Berliner Luft 

- Vts 

- Panasonic 
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II. CZĘŚC II - SERWIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

Serwis polegający na świadczeniu obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych, roboty elektryczne 
zgodne z obowiązującymi przepisami, instrukcjami DTR urządzeń oraz zawartymi w dokumentacji 
powykonawczej w ramach stałych obowiązków. 

 

1. Usługi świadczone w następujących lokalizacjach: 
 

a.  Centrum Interpretacji Zabytku Warszawa ul. Brzozowa 11/13 

b.  Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, Czosnów Droga Palmirska 1 

c.  Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15 

d.   Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12 

e.  Muzeum Warszawskiej Pragi, Warszawa ul. Targowa 50/52 

g.  Muzeum Farmacji, Warszawa ul. Piwna 31/33 

h. Muzeum Drukarstwa, Warszawa ul. Ząbkowska 23/25. 

i.  Barbakan, Warszawa ul. Nowomiejska (Rynek Starego Miasta) 

k.  Muzeum Warszawy, Warszawa siedziba główna (Rynek Starego Miasta 28-42 oraz ul.  

      Nowomiejska 4,6,8) 

 

2. Zakres prac: 
 

a. Prace w ramach stałych obowiązków: 

 

Dwa przeglądy duże + dwa przeglądy małe agregatu prądotwórczego w Oddziale Muzeum Warszawy 
– Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry ( silnik, prądnica, zespół prądotwórczy oraz wyposażenie 
dodatkowe). 

Przeglądy agregatu prądotwórczego w Oddziale Muzeum Warszawy - Muzeum - Miejsce Pamięci 
Palmiry. 

 

b. Czynności serwisowe. 

 

I. Dwa przeglądy duże + materiały eksploatacyjne, rocznie na agregat prądotwórczy w Oddziale MW 
- Palmiry: 

      Zakres czynności serwisowych 

a. SILNIK: 

   -  wymiana oleju silnikowego 

-  wymiana filtrów oleju 

-  wymiana filtrów paliwa 

-  usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa 

-  kontrola szczelności układu smarowania 

-  kontrola szczelności układu chłodzenia 

-  kontrola stanu paska napędowego alternatora 
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-   kontrola prędkości biegu jałowego 

-   kontrola parametrów pracy alternatora 

-   kontrola stanu akumulatorów rozruchowych 

- kontrola poprawności działania czujników współpracujących z panelem 
kontrolno -  pomiarowym 

        b.  PRĄDNICA: 

  -  kontrola stanu połączeń wewnętrznych 

  -  kontrola stanu izolacji przewodów 

  -  kontrola nominalnego napięcia prądnicy 

c.   ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OGÓŁEM ORAZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

  -  kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia 

  -  kontrola działania automatyki i układów przełączających 

  -  kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie) 

  -  kontrola szczelności układu wydechowego 

  -  kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza 

  -  kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników 

  pośrednich i dodatkowych (jeżeli występują) 

 

II. Dwa przeglądy małe + materiały eksploatacyjne rocznie na agregat prądotwórczy, zakres czynności 
serwisowych: 

          a.  PRĄDNICA: 

  - kontrola stanu połączeń wewnętrznych 

  - kontrola stanu izolacji przewodów 

  - kontrola nominalnego napięcia prądnicy 

           b. ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OGÓŁEM ORAZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

  - kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia 

  - kontrola działania automatyki i układów przełączających 

  - kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie) 

  - kontrola szczelności układu wydechowego 

  - kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza 

  - kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników  

                        pośrednich i dodatkowych (jeżeli występują). 

III. Kontrola stanu i konserwacja rygli i stolarki drzwiowej wyposażonej w zamki elektromagnetyczne    

      lub elektrotrzymacze drzwiowe kontrola min. raz na kwartał. 

IV. Pomiary kamerą termowizyjną stanu głównych rozdzielnic elektrycznych w Muzeum Warszawy 
RSM, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli i Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. 

V.  Kontrola oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z pomiarami ochronnymi minimum raz w   

     roku. 

VI. Sprawdzenie funkcjonowania wyłączników głównych, pożarowych na obiektach raz w roku. 

VII.  Bieżąca kontrola rozdzielnic elektrycznych: 

       - sprawdzenie połączeń śrubowych 

       - stan aparatury modułowej 
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       - sprawdzenie stanu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem „test” 

VIII.  Wymagania dla osób świadczących usługi: 

    a.  minimum dwie osoby posiadające  świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń  

         elektroenergetycznych o napięciu  do 1kV wraz z obsługą agregatów prądotwórczych i  

         pomiarami ochronnymi instalacji elektrycznej np. SEP „E” 

    b.  minimum jedna osoba posiadająca aktualne świadectwo w zakresie dozoru np. SEP „D” 

    c.  osoby powinny dysponować umiejętnością obsługi urządzeń pomiarowych, automatyki SZR i  

         sterowników programowalnych 

IX.  Pracownik dyżurujący  24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu gotowy do podjęcia reakcji w przypadku   

         zgłoszenia awarii przez Muzeum Warszawy.  

 

c. Szczegółowy zakres prac zaliczanych do konserwacji instalacji elektrycznych.  
 

I. Utrzymanie urządzeń elektrycznych w stałej gotowości do eksploatacji,  
a w szczególności: 

         a.  agregat prądotwórczy – obsługa  techniczna agregatu prądotwórczego, okresowa wymiana   

              elementów podlegających wymianie zalecanej przez producenta urządzenia (tj. oleju w 

              silniku, filtrów, pasa klinowego - bez dostawy i uzupełnienia paliwa) - dotyczy Muzeum 

              Miejsce Pamięci  Palmiry; 

         b.  system zasilania i oświetlenia awaryjnego pomieszczeń – kontrola działania automatyki  

              układów  SZR, styczników, baterii kondensatorów, przeglądy techniczne wraz z okresową      

              kontrolą prawidłowego działania systemu przy zaniku zasilania podstawowego, kontrola  

              pracy i zasilania  z baterii akumulatorów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - dotyczy  

              siedziby głównej Muzeum Warszawy, Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, Muzeum 

              Ordynariatu Polowego, Centrum Interpretacji Zabytku; WLZ – w szczególności dokręcanie  

             przewodów na zaciskach, wymiana przegrzanych i uszkodzonych końcówek przewodów. 

II. Prace związane z bieżącą obsługą techniczną instalacji elektrycznych:  

           a.  kontrola znakowania rozdzielni i urządzeń elektrycznych; 

           b.  sprawdzanie poprawności działania kabli grzejnych zamontowanych na przewodach wody  

                zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach nieogrzewanych; 

           c.   bieżące czynności konserwacji instalacji; 

           d.   konserwacja i kontrola instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej w zakresie:  

                 sprawdzenia  i dokręcenia połączeń śrubowych, smarowania styków, sprawdzenia naciągów 

                 oraz sprawdzenie stanu ochronników przepięciowych; 

           e.   okresowe przeglądy sieci dedykowanej nn, UPS z bateriami oraz bieżące usuwanie awarii –  

                 (Sieci dedykowane nn wraz z okablowaniem zasilenia urządzeń komputerowych  

                 obejmujące  rozdzielnie nn, urządzenia UPS z bateriami, gniazda 230V sieci dedykowanej  

                 typu DATA); 

III. Dodatkowy zakres i obowiązki Wykonawcy: 

a. prowadzenie dziennika konserwacji i dokonywanie właściwych wpisów – prowadzonych  

      prac oraz zgłoszeń i usunięcie awarii; 

           b.  przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów:  
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- raz na 3 miesiące – sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych w 
częściach administracyjnych budynku; 

- raz na 3 miesiące – sprawdzanie pracy zasilania awaryjnego sieci dedykowanej i 
UPS-ów; 

          c.  sprawdzanie stanu technicznego sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich 

               właściwego  oplombowania i okresowego wzorcowania; 

d. sprawdzanie i naprawa zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do złączy i  

przyłączy do budynku; 

IV.  Przykładowe koszty prac dodatkowych w ramach prowadzonego serwisu. 

 

 

III.  CZĘŚĆ III - SERWIS INSTALACJI C.O., C.T., C.W., WODNO-
KANALIZACYJNYCH 

 

Serwis polegający na rocznym świadczeniu usług konserwacji instalacji C.O., C.T., C.W. , wodno-
kanalizacyjnych, stała 24 godzinna gotowość usuwania usterek, c.o. i wod-kan, ogrzewania 
podłogowego, kotła grzewczego gazowego, węzłów cieplnych, hydroforni, kotła grzewczego 
olejowego w siedzibie głównej Muzeum Warszawy i Oddziałach: Muzeum Warszawskiej Pragi, 
Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, Muzeum Woli, Centrum Interpretacji Zabytków, Muzeum 
Farmacji, Muzeum Ordynariatu Polowego, Lokalizacja  przy ulicy Dzielnej 7 – Płatne co miesiąc.  

 
a. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w ramach stałych obowiązków określonych dla  

następujących lokalizacji: 

 

1. Muzeum Warszawy, Warszawa ul. Rynek Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejska 4,6,8 - usługi 
wodno-kanalizacyjne w tym przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów oraz opieka nad 
hydrofornią Zestaw Hydroforowy HydroMulti-E firmy Grundfos.(pompy obiegu, wymiana 
zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, szczelność instalacji, ewentualna wymiana 

Lp. Prace 

1. Roboczo-godzina pracy 

2. Roboczo-godzinowa w trybie awarii 24h 

3. Koszt dojazdu w trybie awarii Warszawa 

4. Koszt dojazdu w trybie awarii Palmiry 

5. Montaż dodatkowego gniazdka 230V 

6. Wykonanie nowego wypustu oświetleniowego 

7. Montaż dodatkowego gniazdka hermetycznego  natynkowego 

8. Przeniesienie (montaż+ demontaż)  istniejącego punktu elektrycznego 

9. Dodatkowy obwód 3-faz. wraz z  zabezpieczenie nadprądowym do 32A 

10. Dodatkowy obwód 1-faz. wraz z zabezpieczeniem nadprądowym do 20A 

11. Inne prace elektro-montera  
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uszczelek, zaworów, elektrozaworów) konserwacja węzła cieplnego (wymiana filtrów), 
Kompleksowa konserwacja nad instalacją ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, 
wymiana armatury, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, 
wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O, konserwacja Zasów burzowych. 

2. Muzeum Farmacji, ul. Piwna 31/33 - usługi wodno-kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, 
czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, szczelność instalacji, 
ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów), wymiana zaworów napełniających i 
spustowych w kompaktach, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów 
odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów 
grzejnikowych. 

3. Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12 - usługi wodno-kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, 
czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury,  

oraz opieka nad szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów) 
konserwacja węzła cieplnego (wymiana filtrów), Kompleksowa konserwacja nad instalacją ciepła 
technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana zaworów napełniających i 
spustowych w kompaktach, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów 
odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów 
grzejnikowych, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O., konserwacja 
hydrantów. 

4. Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15 - usługi wodno-kanalizacyjne 
przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, 
szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów), wymiana 
wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i 
przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana 
odpowietrzników automatycznych na pionach C.O. 

5. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13 - usługi wodno-kanalizacyjne, 
przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, 
szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów), wymiana 
zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, wymiana wężyków przy kompaktach i 
bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, 
wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O., 
konserwacja węzła cieplnego (wymiana filtrów) wspólnie z Konserwatorem Miejskim. 

6. Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry, gmina Czosnów Droga Palmirska 1 - usługi wodno-kanalizacyjne 
w tym przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, oraz konserwacja i serwis nad olejowym 
kotłem grzewczym firmy DE DIETRICH GT335 wraz ze zbiornikami 4x 1500L udokumentowane 
protokółami wraz z odpowiednimi uprawnieniami osób wykonujących usługę, - usługi wodno-
kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, 
wymiana armatury, szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, 
elektrozaworów), wymiana zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, wymiana 
wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i 
przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana 
odpowietrzników automatycznych na pionach C.O., konserwacja hydrantów zewnętrznych. 

7.  Muzeum Warszawskiej Pragi, Warszawa ul. Targowa 50-52:  

Usługi wodno-kanalizacyjne w tym przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów oraz 
konserwacji centralnego ogrzewania również konserwacja ogrzewania podłogowego likwidacja 
ewentualnych nieszczelności, wymiana uszczelek. Konserwacja węzła cieplnego (wymiana 
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filtrów), Kompleksowa konserwacja nad instalacją ciepła technologicznego, centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O. 

Konserwacja i serwis gazowego kotła grzewczego centralnego ogrzewania , udokumentowane 
protokółami wraz z odpowiednimi uprawnieniami osób wykonujących usługę. 

Opieka nad hydrofornią Zestaw Hydro2000-MECRE10-3 PFV(pompy obiegu, szczelność instalacji, 
ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów). Serwis Kotła Gazowego firmy: 
Vitocrossal 300 66/60kw. 

 

b.   Dodatkowe prace w Muzeum Warszawy i Oddziałach w ramach serwisu: 

1. Czyszczenie rewizji deszczowych we wszystkich obiektach Muzeum Warszawy minimum 

 dwa razy do roku. 

2. Konserwacja pomp zanurzeniowych i do brudnej wody w Obiektach. Po za: Muzeum Farmacji, 
Centrum Interpretacji Zabytku, Lokalizacja ul. Dzielna.  

-  Obsługa/konserwacja systemu nawadniania zieleni w Centrum Interpretacji Zabytku oraz 

   systemu nawadniającego zieleń na dachu Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. 

-  Odpowietrzanie, nawadnianie instalacji C.O. na Obiektach Muzeum Warszawy. 

 

IV.     CZĘŚĆ IV. KONSERWACJA POSADZEK 
 

Serwis polegający na: Konserwacji posadzek drewnianych, z piaskowca oraz kamiennych i żywic 
epoksydowych i elementów drewnianych. Konserwacja sal wystawienniczych, klatki schodowe, 
balustrady.  

 
1. Lokalizacje: 

a. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13 

b. Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15 

c. Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12 

d. Muzeum Warszawskiej Pragi, Warszawa ul. Targowa 50/52 

e. Muzeum Farmacji , Warszawa ul. Piwna 31/33 

f. Muzeum Drukarstwa, Warszawa ul. Ząbkowska 23/25. 

g. Muzeum Warszawy, Warszawa Rynek Starego Miasta 28 

2. Zakres prac: 
 

Lp. Usługa 

1.  Czyszczenie stopni schodowych 

2.  Czyszczenie podstopni schodowych 

3.  Czyszczenie innych elementów schodowych (barierki, pochwyty, balustrady, obróbki schodowe 
„wanga“, ,,cokoły“ 

4.  Usuniecie starych powłok konserwujących stopnie schodowe bez naruszenia pierwotnego 
zabezpieczenia olejem, olejem UV lub lakierem. 

5.  Usuniecie starych powłok konserwujących podstopnie schodowe bez naruszenia pierwotnego 

 zabezpieczenia olejem, olejem UV lub lakierem. 
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6.  Usuniecie starych powłok konserwujących z elementów schodowych bez naruszenia 
pierwotnego zabezpieczenia olejem, olejem UV, woskiem lub lakierem. 

7.  Naniesienie nowych powłok konserwujących stopnie schodowe 

8.  Naniesienie nowych powłok konserwujących podstopnie schodowe 

9.  Olejowanie powierzchni drewnianych preparatami firm OSMO i SAICOS dwuskładnikowymi 

10.  Woskowanie powierzchni drewnianych 

11.  Lakierowanie powierzchni drewnianych 

12.  Mycie podłóg z powierzchnią z żywic poliuretanowych 

13.  Konserwacja podłóg z powierzchnią z żywic poliuretanowych 

14.  Czyszczenie maszynowe powierzchni płaskich 
a) Drewnianych 
b) Kamiennych  
c) Z piaskowca 

15.      Inne prace pochodne 

Zamawiający informuje, że przedmiot Umowy obejmuje nie mniej niż 600m2 w ciągu roku. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 
UWAGA!!  
Wymagane środki konserwujące i zabezpieczające firm:  OSMO i SAICOS. Zgodnie z warunkami 
gwarancji Wykonawca wykonujący konserwacje parkietów zobowiązany jest  stosować tylko powyższe 
preparaty na parkiety. Zamawiający wskaże pomieszczenia w których używane są odpowiednie 
preparaty. Są to wymogi głównego wykonawcy remontu siedziby głównej Muzeum Warszawy. 

 

V.        CZĘŚĆ V - SERWIS SYTEMU AUDIO-WIDEO 
 

Usługi opieki nad systemem audio-wizualnym Zamawiającego (dalej: „System audio-wizualnym”).  

I. Świadczenie usług polegające w szczególności na: 
1. Cyklicznych - kwartalnych przeglądach systemu audio-wizualnego; 
2. Obsługi serwisowej konserwacji systemu audio-wizualnego; 

a.  Część  za usługi awaryjne poza zakresem podstawowym – przeglądy; Dostawa z montażem   
     lamp do rzutników multimedialnych; 

  b.  Dostawa innych części eksploatacyjnych lub usług stanowiących elementy Systemu audio-  
      wizualnego 
 

II.  Lokalizacje: 

a. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13 

b. Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry Palmiry, Czosnów Droga Palmirska 1 

c.  Muzeum Ordynariatu Polowego,  Warszawa ul. Długa 13/15 

d. Muzeum Warszawskiej Pragi, Warszawa ul. Targowa 50/52 

f.  Muzeum Farmacji, Warszawa ul. Piwna 31/33 

g. Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12 

Zamawiający zastrzega, że część sprzętu audio-wizualnego jest mobilna i w zależności od potrzeb 
może obsługiwać różne oddziały. 
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III. Szczegółowy zakres prac: 
 

PRACE W RAMACH PRZEGLĄDU SYSTEMU: 

1. czyszczenie filtrów projektorów oraz ich obiektywów 

2. sprawdzenie poprawności działania całego systemu 

3. wymiana kompletnych lamp projektorowych 

4. kontrola parametrów cieplnych pracujących urządzeń 

5. regulacje poziomów akustycznych wzmacniaczy 

6. ustawienie parametrów obrazu projektorów i monitorów 

7. czyszczenie ekranów projekcyjnych 

8. aktualizacja oprogramowania, czyszczenie rejestru jednostek roboczych  

w salach wykładowych 

     9.      sprawdzenie i testy okablowania 

   10.      sprawdzenie poprawności działania   

               systemu oświetlenia w gablotach wystawowych 

11.  sprawdzenie poprawności działania nagłośnienia 

12.  regulacja uchwytów i obiektywów w projektorach 

13.  testy układu termo wentylacji w kioskach multimedialnych i playerach  

              multimedialnych 

14.  weryfikacja poprawności wyświetlanych prezentacji 

15.  weryfikacja czasu pracy lamp w projektorach multimedialnych 

16.  testy automatycznego startu systemów po wystąpieniu awarii 

17.  doradztwo w przypadku zapytań o pracę i obsługę systemu   

multimedialnego 

 

IV. Sprzęt objęty usługą: 
 

Centrum Interpretacji Zabytku 

Wykaz urządzeń: 

1.  Projektor multimedialny Christie LW 400    3 sztuki 

2.  Ekran projekcyjny ADEO Motorized Elegance   2 sztuki 

3.  Projektor multimedialny krótkoogniskowy Sanyo   2 sztuki 

4.  Telewizor LCD Sharp LC-46LE810E    2 sztuki 

5.  Telewizor LCD Sharp LC52LE820E    1 sztuka 

6.  Player (komputer) ASUS     8 sztuk 

7.  Kolumna głośnikowa Monacor PAB 88/SW   4 sztuki 

8.  Wzmacniacz mocy stereo Monacor STA 700   2 sztuki 

9.  Ekspozytory dotykowe 21“     3 sztuki 

10.Projektor multimedialny NEC HDMI HDBT PA 572W                   3 sztuki 
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Muzeum Miejsce pamięci Palmiry 

Wykaz urządzeń: 

1. Odtwarzacz Blu-ray Samsung BDC5300                  1 sztuka 
2. Odtwarzacz Apart PC 1000R                   1 sztuka 
3. Wzmacniacz mocy Tapco Juice 800                  1 sztuka 
4. Mikser EAW DX8                    1 sztuka 
5. System Sterowania Creator CR-CPS III / PILOT                 1 sztuka 
6. Odbiornik UHF MIPRO ACT 747                   1 sztuka 
7. Projektor Sanyo PLC-XU 106                   1 sztuka 
8. Projektor LG BX 501      4 sztuki 
9. PXM PX 151 DMX-RS232 konwerter DMX-512 na RS-232  4 sztuki 
10. Odtwarzacz EYEZONE GRAND MP B1080 P-1   4 sztuki 
11. Odtwarzacz Proxima PX 154 MP3 DMX Player   12 sztuk 
12. PX-184 LED DRIVER przetowrnik sygnału na sterowanie  

Diodami LED RGB      17 sztuk 

13.  Wzmacniacz słuchawkowy art. Head AMP 4     7 sztuk 

14.  Elektryczny ekran projekcyjny.     1 sztuka  

15. Projektor NEC 1920 x 1080 FULL HD LAN PC CONTROL   1sztuka 

16. Player Multimedialny PRO MINI DESKTOP LAN RS232  1 sztuka 

17. Acer P6500 DLP, 1080p, 5000ANSI     2 sztuki 

 

Muzeum Ordynariatu Polowego 

Wykaz urządzeń: 

1.  Projektor multimedialny Panasonic PT-F300   3 sztuki 

2.  Projektor multimedialny NEC NP-3250    3 sztuki 

3.  Projektor multimedialny NEC NP-610    1 sztuka 

4.  Monitor plazmowy TH-85PF12     1 sztuki 

5.  Monitor plazmowy TH-42PH11     4 sztuki 

6.  System sterowania EXTRON     1 sztuka 

7.  Tablet APPLE Ipad 16GB      15 sztuk 

8.  Głośnik BOSE DS. 16s      18 sztuk 

9.  Odtwarzacz HD DIVICO      9 sztuk 

10. Wzmacniacz AC-3 VSX 419     4 sztuki 

11. Wzmacniacze dźwięku stereo A-209    3 sztuki 

12. Ekran dotykowy 42“      1 sztuka 

13. Komputer PC DELL Vostro     1 sztuka 

14. Głośniki aktywny Panphonics 1200/200    7 sztuk 

15. Głośnik aktywny Panphonics 600/600    1 sztuka 

16. Głośnik aktywny Panphonics 600/200    1 sztuka 

17. Infokiosk I-MEDIA      1 sztuka 

18. System oświetlenia ANOLIS           

19. 6 x DVICO TVix SLIM S1  

20. 6 x GoAllTV SmartStick HDMI Streaming 
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21. 2 x Konwerter HDMI  
+ inne drobne przejściówki i konwertery bez nazw. 
 

Muzeum Warszawskiej Pragi 

Wykaz urządzeń: 

1.  Monitor dotykowy EloTouch 1723L    2 sztuk 
2.  Komputer Mercury Nettop Aer C1037U    3sztuk 
3.  Projektor Barco F50 z obiektywem EN57    1 sztuk 
4.  Nadajnik HDbaseT Gefen     1 sztuk 
5.  Głośnik Ecler Audeo 106     2 sztuk 
6.  Wzmacniacz audio Ecler CA120     1 sztuk 

7.  Monitor 7-calowy NVOX MPC728H    1 sztuk 

8.  Monitor 9-calowy NVOX VR9000     1 sztuk 

9.  Monitor 10,4-calowy NVOX PC1048H    1 sztuk 

10.Monitor 15,6-calowy W15L100-CHA2    1 sztuk 

11.Monitor 20-calowy NEC MultiSync E201W    1 sztuk 

12.Komputer Mercury Aero Light     5 sztuk 

13.Monitor dotykowy EloTouch 1723L    1 sztuk 
14.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U    1 sztuk 
15.Monitor dotykowy EloTouch 1247L                   12 sztuk 
16.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U                   12 sztuk 

17.Projektor NEC PA722X + obiektyw NP30ZL    1 sztuk 

18.Projektor NEC U321H      1 sztuk 

19.Monitor dotykowy EloTouch 1723L    1 sztuk 

20.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U    1 sztuk 

21.Monitor Iiyama TF1934MC     1 sztuk 

22.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U    1 sztuk 

23.Projektor NEC M402H      1 sztuk 

24.Elektryczny ekran  projekcyjny Kauber + sterownik ekranu  1sztuk 

25.Sterownik z klawiaturą Crestron MPC-M10    1 sztuk 

26.Głośnik Ecler Audeo 106     4 sztuk 

27.Odtwarzacz Blu-ray Samsung BD-H5500                                            1 sztuk 

28.Wzmacniacz audio Ecler NXA4-80     1 sztuk 

29.Monitor NEC V423      1 sztuk 

30.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U    1 sztuk 

31.Dotykowa folia pojemnościowa Displax    1 sztuk 

32.Projektor NEC PA622U + obiektyw NP30ZL    1 sztuk 

33.Ekran elektryczny Kauber + sterownik ekranu   1 sztuk 

34.Matryca audio Ecler MIMO88     2 sztuk 

35.Wzmacniacz audio Ecler HZA-4-120F                                                   1 sztuk 

36.Głośnik  Ecler Audeo 106                                                                     14 sztuk 

37.Sterownik z panelem sterującym Crestron MPC-M10                      1 sztuk 

38.Zestaw mikrofonu bezprzewodowego Audiotechnika ATW2120    2 sztuk 
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39.Przełącznik AV ze skalerem Commtec UP1080P                                1 sztuk 

40.Przyłącze stołowe Bachmann CONI                                                      1 sztuk 

41.Moduł rozszerzeń do sterownika Crestron C2N-IO                            1 sztuk 

42.Odtwarzacz Blu-ray Samsung BD-H5500                                             1 sztuk 

43.Wielowyjściowy odtwarzacz audio Ecler 2VSP-RS                              1 sztuk 

44.Monitor NEC MultiSync E244WMi                                                       1 sztuk 
45.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U                                              1 sztuk 
46.Monitor EloTouch 1523L                                                                         1 sztuk 
47.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U                                               1 sztuk 
48.Monitor NEC V323                                                                                   6 sztuk 
49.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U                                               6 sztuk 
50.Monitor dotykowy EloTouch 1723L                                                      2 sztuk 
51.Komputer Mercury Solid Silver                                                              2 sztuk 
52.Monitor dotykowy NEC V423-TM                                                          1 sztuk 
53.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U                                               1 sztuk 
54.Monitor dotykowy NEC E232WMT                                                        1 sztuk 
55.Komputer Mercury Nettop Aer C1037U                                                1 sztuk 

56.Elektryczny ekran projekcyjny.                                                               1 sztuka    

57.Mikser Allen&Health GLD-80     1 sztuka 
58.Moduł Allen&Health GLDAR2412                                                          1 sztuka 
59.Moduł Allen&Health GLD-AR84                                                             1 sztuka 
60.Kolumna aktywna Electro Voice ZLX-12p                                              1 sztuka 
61.Kolumna aktywna Electro Voice ZLX-12p                                             1 sztuka 
62.Kolumna aktywna Electro Voice ZLX-12p                                             1 sztuka 
63.Kolumna aktywna Electro Voice ZLX-12p                                             1 sztuka 
64.Kolumna niskoton.Electro Voice ELX-118p                                           1 sztuka 
65.Zestaw mikrofonu bezprzew.Electro Voice                                          1 sztuka 
66.Zestaw mikrofonu bezprzew.Electro Voice                                           1 sztuka 
67.Statyw mikrofonowy Dynawid Widlicki SM-3                                       1 sztuka 
68.Statyw mikrofonowy Dynawid Widlicki SM-3                                       1 sztuka 
69.Statyw kolumnowy Dynawid Widlicki SK-250                                       1 sztuka 
70.Statyw kolumnowy Dynawid Widlicki SK-250                                       1 sztuka 
71.Statyw kolumnowy Dynawid Widlicki SK-250                                       1 sztuka 

72.Statyw kolumnowy Dynawid Widlicki SK-250                                       1 sztuka 

73.Projektor multimedialny Vivitek                                                             1 sztuka 

 

Muzeum Woli 

Wykaz urządzeń: 

1. Wideoprojektor WUXGA EPSON EB-L510U EPSON EB-L510U            2 sztuki 
2. Wideoprojektor short trow FullHD OPTOMA EH415ST                        3 sztuki 
3. Monitor profesjonalny Samsung LCD PM49H                                        3 sztuki 
4. Wzmacniacz audio AMC iComC 2x20                                                       6 sztuk 
5. Odtwarzacz plików video IDAL VP-330    IDAL VP-330                                    6 sztuk 
6. Nadajnik-odbiornik video GEFEN EXT-WHD-1080P                                         5 sztuk 
7. Nadajnik - odbiornik audio Relacart PM-160                                                   10 sztuk 
8. Terminal + słuchawka + ładowarka MOVITECH Guid   60 sztuk 
9. Terminal + słuchawka + ładowarka MOVITECH    RSF Free Sound 1 sztuka 
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10. Terminal + słuchawka + ładowarka MOVITECH Charger 10  3 sztuki 
11. Ekran ADEO elegance tensio CTS 240x150   1 sztuka 
12. Ekran ADEO alumid tensio CTS 340x212   1 sztuka 
13. Monitor dotykowy ELO 2201L 22 iTouch   2 sztuki 
14. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych RELACART WAM-400 3 sztuki 
15. Odbiornik multicast audio_AUDIO-Dante AVIO_DanteController 4 sztuki 
16. Bezprzewodowy panel dotykowy  MediaPad M5 Lite_PL  2 sztuki 

 

Muzeum Farmacji 

Wykaz urządzeń: 

1. Stół multimedialny  ekran w stole LG    1 sztuka  
2. Telewizor LCD  SAMSUNG 55 cali     1 sztuka  

 

UWAGA! Część sprzętu z powyższej listy może być elementami mobilnymi i może znajdować się                    
w innych lokalizacjach. 

 

Tabela prac w ramach usług awaryjnych  

 

Lp. Czynność  

1. Wykonanie projektu modyfikacji systemu w  zależności od aktualnych potrzeb Muzeum  
Warszawy 

2. Udostępnienie sprzętu zastępczego w przypadku długotrwałej naprawy (dotyczy projektorów, 
playerów, monitorów) 

   3. Diagnoza w przypadku stwierdzenia niestabilnej pracy systemu, awarii oraz problemów 
występujących okresowo bez jednoznacznych objawów awarii 

4. Prowadzenie magazynu materiałów eksploatacyjnych (jak najszybsze usunięcie awarii) np. lampy 

5. Koszt opiniowania ewentualnych zakupów urządzeń wchodzących w skład serwisowanych system 

6. Koszt lamp: 

Sanyo PLC-XU106 
 

 LG BX501 
 

 NEC PA722X  
 

 NEC U321H 
 

7. Czas reakcji od momentu zgłoszenia. 

8. Koszt obsługi podczas imprez Muzeum 

9. Koszt wykonywania czynności w trybie awarii  

 
10. 

Koszt uczestnictwa w odbiorach nowo zainstalowanego systemu audio-  wizualnego 
wchodzącego w skład  
ekspozycji w siedzibie głównej Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta 
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  11. 

Koszt kompleksowego czyszczenia i konserwacji projektora LCD (pełne czyszczenie układu 
chłodzenia, pełne  czyszczenie toru optyki): 

- czyszczenie ultradźwiękami  polaryzatorów i soczewek, czyszczenie matryc, pryzmatu 
oraz    zwierciadeł; 

- czyszczenie ultradźwiękami  wentylatorów, wymiana kompletnych filtrów; 
- ustawienie parametrów pracy układu termo wentylacji przy pomocy oprogramowania 

serwisowego;   
- wraz z demontażem i ponownym  montażem urządzenia, kalibracją oraz ustawieniem 

prawidłowych parametrów obrazu.  

 

12. 

Koszt kompleksowego czyszczenia i  konserwacji projektora DLP (pełne czyszczenie układu 
chłodzenia, pełne czyszczenie toru optyki): 

- czyszczenie ultradźwiękami koła kolorów i soczewek, czyszczenie zwierciadeł, korekta 
toru optyki, wymiana podkładu  termicznego chipu DMD; 

-  czyszczenie ultradźwiękami  wentylatorów, wymiana kompletnych  filtrów; 
-  ustawienie parametrów pracy układu termo wentylacji przy pomocy  

oprogramowania serwisowego;   
- wraz z demontażem i ponownym montażem urządzenia, kalibracją oraz  ustawieniem 

prawidłowych parametrów obrazu. 

Wykonawca zobowiązany jest zdiagnozować usterki w ciągu 24h dla lokalizacji w Warszawie, w ciągu 
48h dla Palmir w ciągu dni roboczych. 

 

VI.       CZĘŚĆ VI- SERWIS SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH 
 

Usługa polegająca na rocznym serwisie niskoprądowych systemów bezpieczeństwa w Muzeum 
Warszawy i Oddziałach, tzn.: p. poż, dso, swin, cctv,  k.d., depozytory kluczy. 

 

1. Zakres usług przeglądów technicznych i bieżącej konserwacji elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa w tym:  

a. azdiagnozowanie usterek, awarii i uszkodzeń do  4  godzin od zgłoszenia, 
b.  bieżące usuwanie usterek, uszkodzeń, awarii oraz wymiana uszkodzonych bądź wadliwych 

elementów, 
c. pełnienie przez  7 dni w tygodniu 24 godzinnego pogotowia technicznego, 
d. wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zakończonych sporządzeniem 

Protokołu Przeglądu Konserwacyjnego (dla systemu SAP, systemu oddymiania i gaszenia 
gazem protokół musi zawierać wydruki sprawdzenia czujek, sygnalizatorów, przycisków 
ROP i sterowań)  zawierającego pełny opis wykonywanych czynności w pełnym zakresie 
objętym przeglądem co 3 miesiące dla systemu SAP, systemu oddymiania i systemu 
gaszenia gazem ze sprawdzeniem min 25 % czujek, przycisków ROP, sygnalizatorów i 
sterowań, tak aby w ciągu 1 roku sprawdzonych było 100 % elementów ,  dla pozostałych 
systemów bezpieczeństwa co 6 miesięcy lub zgodnie z dokumentacją, 

e.  raz na 6 miesięcy czyszczenie (mycie) kamer systemu CCTV, a dla systemu SSWiN czujek   
     wchodzących w jego skład 

f. informowaniu Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich zauważonych awariach i  
    usterkach, 

g.  dokumentowanie w książce konserwacji systemów objętych umową wszystkich czynności  
     związanych z konserwacji systemów i ich przeglądami, 
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h. utrzymywanie powierzonych systemów w należytym stanie technicznym gwarantujących   
            bezpieczeństwo i prawidłowe działanie, 

i. zapewnienie  zastępczego  urządzenia podstawowego  do czasu usunięcia usterki (np. 
czujki,   

            kamery, akumulatora, zasilacza), 
j. opiniowanie parametrów technicznych i jakościowych zakupu nowych urządzeń, 
k. szkolenie pracowników Muzeum i agencji ochrony  obsługujących systemy z obsługi tych    

           systemów, 
    l.     uczestnictwo w odbiorach modernizowanych instalacji , 
   m .  udział w postaci zabezpieczenia technicznego podczas ćwiczeń związanych z    
           próbną  ewakuacją  obiektów   

 

2. Lokalizacje 
a. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13; 
b. Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry gmina Czosnów; 
c. Muzeum Farmacji, Warszawa ul. Piwna 31/33; 
d. Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15; 
e. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa Pl. Defilad 1; 
f.     Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12; 
g. Lokalizacja, Warszawa ul. Dzielna 7. 

 

3. Zakres prac: 

 

Wykonywanie czynności obejmujących usługi przeglądów technicznych i bieżącej konserwacji 
elektronicznych systemów bezpieczeństwa: SSWiN; CCTV; DSO; SAP i SSP ;  syst. oddymiania; stałe 
urządzenia gaśnicze; SKD - oparta na centrali KaDe Premium Plus; depozytora kluczy; system 
indywidualnej ochrony eksponatów, klap przeciwpożarowych: w Muzeum Warszawy Rynek Starego 
Miasta 28-42 oraz Oddziałach: 

a. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13; 
b. Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry gmina Czosnów, Droga Palmirska 1; 
c. Muzeum Farmacji, Warszawa ul. Piwna 31/33; 
d. Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15; 
e. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa Pl. Defilad 1; 
f. Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12; 
g. Lokalizacja, Warszawa ul. Dzielna 7. 

 

Instalacje w obiekcie Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42, Muzeum Woli ul. Srebrna 12 
są objęte gwarancją udzieloną przez generalnego wykonawcę inwestycji. Świadczenie usług 
serwisowych nie może spowodować utraty gwarancji na systemy bezpieczeństwa zainstalowane w 
obiekcie.  
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4. Wykaz systemów w poszczególnych Oddziałach: 

 

a. Systemy w Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28, które są objęte gwarancją składają się 
z: 

 -  Systemy sygnalizacji pożaru: centrala POLON 4000 i 4900 (ok. 338 szt. czujek dymu i ok. 44 szt. ROP,  

 -  Instalacja oddymiania klatek K1,K2, K3,K7 i dziedzińca   -  oparta na centralach UCS 6000 (5 szt.), 
oraz     

    sterowanie i kontrola wentylatora napowietrzającego klatkę K7, 

-   Kalpy przeciwpożarowe ( ok. 148 szt.) 

-   System sterowania gaszenia gazem: POLON IGNIS 1520M  (6 szt. central) 

-   Dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO (ok. 270 szt. głośników) 

-   System sygnalizacji włamania i napadu Honeywell Galaxy (ok. 270 szt. czujników, ok. 100 szt.   

    kontaktronów) 

-   System zarządzania obrazem NMS Novus 

-   System integrujący VENO  

-   System telewizji dozorowej (ok. 260 szt. kamer)  

-   System ochrony eksponatów – Piccolo 

-   Depozytor kluczy Saik Key 

-   System kontroli dostępu SKD (liczba przejść  objętych kontrolą 23 szt. ) 

-   System paneli świetlnych w piwnicach z napisem „Ewakuacja” sterowany z DSO ( ok 27 szt. tablic) 

b. Systemy w Centrum Interpretacji Zabytku Warszawa ul. Brzozowa 11/13 składają się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centrali DSC 1664 (ok. 10 czujników, ok. 4 szt. kontaktronów)  

-   System CCTV – oparty na rejestratorze VTV-N-1604HFA (ok. 14 szt. kamer) 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali POLON 4100 (ok. 19 szt. czujników, 2 szt. ROP) 

      

c. Systemy w Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry składają się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centrali GALAXY, (ok. 23 szt. czujników, ok 17 szt. kontaktronów) 

-   System kontroli dostępu SKD zintegrowany z centralą SSWiN (liczba przejść  objętych kontrolą 2szt.) 

-   System CCTV – oparty na systemie NMS Novus (ok. 21 szt. kamer) 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali Polon 4200 (ok. 70 szt. czujników, ok. 3 szt. ROP) 

-   Kalpy przeciwpożarowe ( ok. 11 szt.) 

 

d. Systemy w Ordynariacie Polowym Warszawa ul. Długa 13/15:  

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centrali GALAXY (ok. 21 czujników, ok. 6 szt. kontaktronów) 

-   System CCTV – oparty na rejestratorze DHR-751-16A200 (ok. 12 szt. kamer) 

-   System ochrony eksponatów – Piccolo 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali BOSCH (ok. 28 szt. czujników, ok. 3 szt. ROP) 

 

e. Systemy w PKiN Warszawa ul. Pl. Defilad 1 składają się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centralach RISCO: 
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• Piętro I – centrala RISCO (ok 6 szt. czujników, ok. 7 szt. kontaktronów, 5 szt. barier podczerwieni)  

• Piętro V i VI - centrala RISCO (ok 14 szt. czujników, ok. 17 szt. kontaktronów, 1 szt. bariera 
podczerwieni) 
 

g. Systemy w Muzeum Farmacji Warszawa ul. Piwna 31/33 składają się z: 

-  Instalacja SSWiN –  oparta na centrali GALAXY Dimension GD 520 (ok. 18 szt. czujników, ok. 3 szt.    

   kontaktronów) 

-  System CCTV – oparty na rejestratorze sieciowym NMS (ok. 11 szt. kamer) 

-  Instalacja SAP   – oparta na centrali POLON 4100 (ok. 10 szt. czujników, 3 szt. ROP) 

 

h. Systemy w Muzeum Woli ul. Srebrna 12 składają się z: 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali Polon 4200 (ok. 65 szt. czujników, ok. 6 szt. ROP)  

-   Klapy przeciwpożarowe (ok. 22 szt. klap MCR-FID-S i 6 szt. zaworów MCR - ZIPP) 

-   Instalacja oddymiania klatki – oparta na centrali UCS 6000 

-   Instalacja kontroli dostępu SKD- oparta na centrali KaDe Premium Plus ( liczba przejść  objętych    

     kontrolą ok. 25 szt.) 

-   Instalacja CCTV – oparty na systemie Novus (ok 34 szt. kamer) 

-   Instalacja SSWiN –  oparty na centrali Satel Integra 128 Plus (ok. 52 szt. czujników) 

-   Depozytor kluczy – Safe Key 50 

i. System w Lokalizacji  ul. Dzielna 7 składa się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparty na centrali Satel Integra WRL 128 Plus ( ok. 30 szt. czujników) 

 

Uwaga: Podano  szacunkowe ilości dotyczą podstawowych elementów wchodzących w skład 
systemów.  
 
 
 
 
 
 
 


