
Aktualizacja 20.09.2022 r. 
 

Białystok, dn. 13.09.2022r. 
     
 
                                                                 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku  
ul. J. Waszyngtona 17 
15-274 Białystok  

 
Zaproszenie do złożenia oferty  

 
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. 
Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie  oferty na zadanie jakim jest: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
                          
1 Kwartalną konserwację i przegląd systemu sygnalizacji pożaru wraz z 
usuwaniem drobnych awarii i szkoleniem obsługi przez okres 36 miesiecy: 
       a/ opartą na centrali rozproszonej POLON 6000 z węzłami wyniesionymi, w 
tym m.in. czujki jonizacyjne DIO-4046, różnorodne czujki wielosensorowe, 
optyczne, termiczne, zasysające, przyciski, elementy sterujące, centrale 
oddymiania i odcinania  klap, wskaźniki, itp. 
                                                                                          Cp = 3 859 szt.  
 
       b/ opartą na 3 centralach TELSAP 2008, w tym m.in. czujki jonizacyjne DIO-
3x, DIO-219x różnorodne czujki optyczne, termiczne, przyciski, elementy 
sterujące i wskaźniki, centrale oddymiania i odcinania  klap, siłowniki, trzymacze 
itp. 
                                                                                             Ct = 768 szt.  
 
                                                      C = Cp + Ct = 4 627 szt. 
 
2. Kwartalną konserwację i przegląd systemu sygnalizacji włamania wraz z 
usuwaniem drobnych awarii i szkoleniem obsługi przez okres 36 miesiecy : 
 
                 C = 12  linii dozorowych / SATEL INTEGRA/ 
 
3. Kwartalną konserwację i przegląd systemu DSO -/ 304 głośników/  wraz z 
usuwaniem drobnych awarii i szkoleniem obsługi przez okres 36 miesiecy : 
 
    System BOSCH PRESIDEO – szt. 942  głośników /2 szafy / 
 
 
 
Wymagania do konserwacji:  
Firma musi posiadać: 
- zezwolenie Prezesa  Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie 
działalności  uprawnionego instalatora czujek jonizacyjnych, 
- autoryzację lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie przez producenta: 
                  - systemu TELSAP 2000 
                  - systemu POLON 6000, UCS 
                  - systemu DSO –Bosch Presideo 
                  -  systemu SATEL INTEGRA 
                  - systemu oddymiania UNIMA  



                  - systemu oddymiania D+H 
 
Niniejsze dokumenty należy załaczyc kserokopie do oferty (oryginały do wglądu 
przy podpisaniu umowy  
 

 
Szpital składa się z budynków A1,Al.,Ap, Al*, Ap*, B,B1, C,C1, D,E, E1, F, 
G1, G, H, CT . W załączeniu mapa sytuacyjna. 
 

Cena obejmuje: 
- wykonanie całościowej konserwacji wszystkich systemów wyżej 
opisanych w rozbiciu na kwartał  
 
 

2. Termin złożenia oferty: 
 

do 23.09.2022r do godz.15:00 w siedzibie Uniwersyteckiego Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 – kancelaria 
Szpitala pom. 6124 lub drogą mailową: dt@udsk.pl 
 

3. Kryterium oceny oferty: 100% cena 
4. Umowa zostanie zawarta na  36 miesięcy 
5. Termin płatności – 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury 
6. Osoba kontaktowa:  Dębowski Ireneusz  85 74 50 564 

 
 

 
                                                                                             Kierownik Działu Technicznego 

 
Ireneusz Dębowski 
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