
Płock dnia 7.10.2014 r. 

 

ZAPROSZENIE 

Do składania ofert na przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji 

pożaru ( SSP ) oraz systemu włamania ( SWW ) zainstalowanych w budynku Teatru Dramatycznego w 

Płocku przy ulicy Nowy Rynek 11. 

W ramach obowiązkowego przeglądu i konserwacji  Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia  przeglądu i konserwacji systemu i dokonanie następujących prac: 

- sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji sygnałów, 

- sprawdzenie instalacji, wyposażenia i urządzeń systemu, 

- sprawdzenie akumulatorów i zasilaczy, 

- sprawdzenie stanu izolacji przewodów  oraz przegląd puszek połączeniowych, 

- sprawdzenie funkcjonowania urządzeń współpracujących: klap pożarowych na 

  klatkach schodowych, otwarcie klap wentylacji pożarowej nad sceną , 

  opuszczenie kutyny p.poż. działania zjazdu wind, sprawdzenie klap 

  dymowych centrali wentylacji, sprawdzenie przesłania sygnału monitorowania PSP, 

- wykonanie alarmów próbnych sprawdzających. 

W skład systemu sygnalizacji pożaru( SSP) wchodzą następujące urządzenia : 

 

Lp. Opis urządzenia   Symbol        J.m.     Ilość 

   1. Centrala   POLON 4900          szt. 1 

   2. Czujka izotopowa  DIO 4046            szt. 172 

   3. Czujka liniowa+ 
reflektor           

DOP 40 + E39R8        szt.       5 
 

   4. Adapter   ADC 4001 M          szt. 5 

    

   5. Gniazdo   G40 szt.         177 

   6. ROP   4001M szt.          19 

   7. Sygnalizator SAL 4001         szt.           8 

   8. Pojemnik 
akumulatorów                

PAR 4800 szt.           1 

9. Akumulator                          24 Ah/12 V szt.           2 

    



Dokumentacja systemu sygnalizacji pożaru w Teatrze Dramatycznym oraz Instrukcja bezpieczeństwa 

pożarowego ze scenariuszem do wglądu w Dziale Technicznym Teatru pokój 15 II piętro. 

 

W skład systemu sygnalizacji włamania ( SSW )  wchodzą następujące urządzenia:  

 

Lp. Nazwa urządzenia  Symbol         J.m.      Ilość 

1. Centrala alarmowa               Digiplex-EVO 96       szt.          1 
 

   2. Szyfrator                      DGP-641 LCD          szt.           1 
 

   3. Szyfrator DGP- 648 LED           szt.          7 

4. Akumulator                      17 Ah/ 12V          szt.  1 

5. Czujnik ruchu  PARADOX PRO         szt.          33 

   6. Czujnik 
magnetyczny   

 szt.           3 

7. Moduł rozbudowy o 
8 linii            

DGP-ZX8          szt.           2 
 

8. Obudowa modułu z 
zasilaczem                        

 szt.           2 

     

W ramach sprawdzania systemu SWW należy sprawdzić działanie układów sabotażowych poszczególnych 

urządzeń oraz wywołanie próbnych alarmów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zezwolenia wydanego przez 

Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej oraz uprawnienia do 

przeprowadzania przeglądów systemów pożarowych.  

 

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 15. 10. 2014 r. 

Przekazanie oferty może nastąpić drogą pisemną , faksem lub droga elektroniczną 

Nr faksu : 24 266 38 44 

e- mail: teatr@teatrplock.pl 

Przeprowadzenie kontroli wybrany Wykonawca wykonana do 30.10.2014 r. 

Osoba do kontaktu zamawiającego : Zbigniew Moskwa, tel. 24 266 38 06 


