S Ą D REJONOWY W SIEDLCACH
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a, tel. (25) 640 08 16
NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949

Sygn. Sprawy: (ZW/19/2022)

załą cznik nr 3 do Zaproszenia (nr 2 do Umowy)

Siedlce, dnia 21 lipca 2022 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na przegląd instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach przy
ul. Kazimierzowskiej 31A.

Charakterystyka poszczególnych instalacji:
Rozdział I - CENTRALNY UPS

W celu zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych w budynku technicznym Sądu
Rejonowego w Siedlcach zainstalowano centralny UPS firmy Legrand Archimod HE model 120 z
systemem bypass. Do centralnego zasilacza podłączone są kwasowo-ołowiowe akumulatory MXL 12012 (12V/120Ah) w ilości 42 sztuk.
Obowiązki osób obslugujących UPS w imieniu Wykonawcy:
1.

wykonanie oględzin centralnego UPS-a, podczas których należy sprawdzić między innymi:
a)
b)
c)
d)

temperaturę w pomieszczeniu centralnego UPS-a;
stan pracy urządzenia, historię zdarzeń i alarmów;
aktualizacja oprogramowania;
stan baterii oraz przeprowadzić test baterii (przez test baterii należy rozumieć
uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy typowym obciążeniu występującym
na obiekcie)- pomiar rezystencji należy dokonać za pomocą miernika, posiadającego
aktualne świadectwo kalibracji, którego kopię należy dołączyć do protokołu
końcowego;
e) sporządzenie raportu z wykonanych pomiarów rezystencji dla każdego akumulatora;
f) prawidłowość umocowania podzespołów w szafach;
g) poprawność połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
h) ocena stanu wentylatorów, kondensatorów i układu elektroniki;
i) poprawność sygnalizacji i skontrolować wskazania na wyświetlaczu LCD;
j) dokonać próbnego przełączania z symulowaniem (pozwalające ocenić stan techniczny
oraz wykryć nieprawidłowości w pracy urządzenia);
k) zachowanie UPS-a przy braku napięcia zasilającego (wyłączenie / włączenie
falownika);
1) zachowanie UPS-a podczas przeciążenia, uszkodzenia (kontrolne przełączenie
falownik / Bypass);
m) przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy;
n) czystość podzespołów (w razie konieczności należy dokonać ewentualnego czyszczenia
podzespołów);
o) na wniosek Zamawiającego wykonanie szkolenia uzupełniające z działania i
podstawowej obsługi instalacji.
2. W okresie 12 miesięcy od wykonania przeglądu konserwacyjnego, w przypadku wystąpienia usterki
lub awarii zasilacza UPS, wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia objętego
niniejszym zamówieniem ekspertyzę usterki w miejscu instalacji zasilacza UPS w ciągu 72 godz. od
zgłoszenia (koszty dojazdów, przeglądu celem wydania ekspertyzy, doręczenia ekspertyzy
Zamawiającemu ponosi Wykonawca).
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Rozdział II- ROZDZIELNICE
Sąd Rejonowy w Siedlcach wyposażony jest w rozdzielnice SN i nN w budynku technicznym (RNA,
RNU, RNT, RPW), budynku głównym (Rd. RG2, RGP, RGK, rozdzielnice obiektowe) wraz
z systemem SZR.
Obowiązki osób obslugujących rozdzielnice w imieniu Wykonawcy:
1.

wykonanie czynności przeglądowych polegających między innymi na:
a) sprawdzeniu poszczególnych elementów, urządzeń i zacisków przyłączeniowych
zainstalowanych w rozdzielni pod względem termicznym (np. dokonanie pomiarów
przyrządem do dynamicznego pomiaru temperatury, wydruk rozkładu temperatur
zbadanych kamerą termowizyjną, zdjęcia elementów i urządzeń w podczerwieni),
b) sprawdzeniu temperatury obudowy rozdzielnicy,
c) sprawdzeniu wizualnym pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
d) sprawdzeniu czy wszystkie połączenia są pewnie wykonane, czy nie ma uszkodzonych
przewodów,
e) kontroli systemu załączania rezerwy SZR.
f) kontroli układów kompensacyjnych w rozdzielni nN w budynku technicznym.

Rozdział III - TRASY KABLOWE

Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić w miejscach widocznych trasy kablowe ze zwróceniem
szczególnej uwagi na:
a) stan widocznych części przewodów, izolatorów i ich zamocowania;
b) stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych
odbiorników energii elektrycznej i osprzętu;
c) stan połączeń uziemiających i uziemień;
d) stan osłon.
Rozdział IV - OŚWIETLENIE

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
1.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić oględziny wszystkich urządzeń oświetlenia
elektrycznego zewnętrznego i wewnętrznego, dokonać oceny ich stanu a w szczególności
dokonać:
a) oględzin stanu widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu,
b) sprawdzenia stanu montażu opraw,
c) sprawdzenia stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
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d) sprawdzenia poziomu hałasu i drgań źródeł światła (nie dotyczy oświetlenia
zewnętrznego),
e) sprawdzenia stanu ubytku źródeł światła, poprawności działania opraw,
f) sprawdzenia realizacji zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia,
g) sprawdzenia stanu napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń (nie
dotyczy oświetlenia zewnętrznego),
h) sprawdzenia stanu czystości opraw i źródeł światła,
i) sprawdzenia poprawności sterowania oświetleniem.
OŚWIETLENIE AWARYJNE
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć w tryb awaryjny każdą lampę
i każdy wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny z wewnętrznej baterii poprzez symulację
awarii podstawowego zasilania oświetlenia na okres odpowiedni dla sprawdzenia czy każda
lampa świeci. W razie konieczności Wykonawca usunie zanieczyszczenia z lamp i znaków
ewakuacyjnych, sprawdza poprawność działania urządzeń ładujących.
2. Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego przeprowadzony w oparciu o następujące aktualne
akty prawne i normy:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych;
Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie Awaryjne.
Norma PN-EN 60598 - część 2 - 22 - Wymagania szczegółowe: Oprawy oświetleniowe do
oświetlenia awaryjnego.
Norma PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
UWAGA: Okres symulacji awarii powinien być wystarczający dla potrzeb punktu świetlnego przy

minimalizowaniu możliwości zniszczenia komponentów systemu np. źródeł światła. Podczas tego
okresu wszystkie lampy i znaki powinny być sprawdzone czy są obecne, czyste i funkcjonują
prawidłowo. Na koniec testu Wykonawca przywróci podstawowe zasilanie oświetlenia oraz upewni
się, że wykonano to prawidłowo. Dodatkowo, dla systemów z centralną baterią należy sprawdzić
kontrolki systemu informujące o poprawnej pracy. W przypadku używania automatycznych urządzeń
testujących, wyniki krótkotrwałego testu (testu funkcjonalnego) powinny bye rejestrowane.

Rozdział V - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU (PWP)

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) obejmuje:
•
•

Lokalizację wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
Sprawdzenie wizualne stanu technicznego wyłącznika prądu.

•

Sprawdzenie zadziałania wyłącznika - kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziałanie

•
•

wyłącznika ppoi. prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika.
Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest
niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoi. ).
Sporządzenie protokołu pokontrolnego zawierającego: typ, oraz parametry wyłącznika;
umiejscowienie wyłącznika; oraz przycisku wyłączającego; datę badania; osoby wykonujące
badania. Protokół musi zawierać informację, czy wyłącznik zadziałał prawidłowo.
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Rozdział VI- INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiot zamówienia przegląd sieci i urządzeń elektrycznych (centralny UPS, rozdzielnice wraz z
SZR, trasy kablowe, oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne i awaryjne, główny wyłącznik prądu) w
budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A.
2. Wyżej wymienione instalacje obsługują siedzibę Sądu Rejonowego w Siedlcach, budynek biurowy
o powierzchni około 7 860 m2, budynek techniczny o powierzchni 155 m2.
3. Ze względu na charakter prac Zamawiający wymaga skierowania przez Wykonawcę do realizacji
zadania minimum dwóch osób.
4. Termin wykonania zamówienia:
1) Przegląd instalacji elektrycznych należy wykonać do 19.08.2022r.
Osoby sporządzające:
1. Bartosz Stańczuk -

-47 il)

s.k)1...
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