
,SZPITAL PoWIATowY WE WRZEŚNI,,
SPÓŁKA Z 0.0. w restrukturyzacji

62-300 Września, ul. Slorvackiego 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: 007zl202l

,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji, uI. Słowackiego 2, 62- 300
Września Ęystępuje, w związku z art.21Jst. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
usta\ły z dnia 1 1 wrześni a ż019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2019 r. poz.
2019 zpóźn. zm.).

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 130 000 zł, jest udzielanę zgodnie z
zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości, Zamówienie nie podlega
przepisom Ustawy - Prawa zamówień publicznych.

Tytuł zarnówienia: konserwacja i opieka serwisowa nad Systemem Sygnalizacji Pożaru
oraz systemem oddymiania klatek schodowych (4 klatki) oraz wykonanie przeglądu
technicznego i crynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowego wyłącznika
prądu.

1. Bg34i@]ź@usługa.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca zapewni świadczenie usług w zakesie konserwacji i serwisu
polegających na wykonaniu półrocznych przeglądów technicznych i konserwacji w
okresie obowiąz}ryyania umowy oraz spra\Ąowaniu przez cały okres obowiązl.łvania
umowy nadzoru technicznego oznaczającego gotowość do wykonania dodatkowych
czynności serwisowych (napraw i modemizacji).

2) Wykonawca winien posiadać:

a) certyfikat lub autoryzację na wykonywanie prac serwisowych przy urządzeniach
firm SCHRACK wydany przez tą firrrrę,

b) pracownicy przeprowadzalący konserwację powinni posiadaó cerlyfikat lub
altoryzacle na serwis urządzeń firmy SCHRACK oraz aktualne zaśwtad,czenia, iż
nie są notowani w Krajowym Rejestrze Kamym,

c) Wykonawca winien posiadać aktualne ubezpieczenie OC, w zakesie prowadzonej
działalności, z sumą gwarancyjną min.: 500 000 zł.

3) W ramach przeprowadzonej konserwacji systemu sygnalizacji pożaru wykonywanc są
następujące czynności:

a) Obsługa pólroczna:

- Sprawdzenie wszystkich zapisów w ksiąźce pracy oraz czy podjęte zostały
niezbędne dzińania do usunięcia usterek i doprowadzono do prawidłowej
pracy instalację.
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- Spowodowanie zadziŃania co najmniej jednej czujki lub ręcznego przycisku
pożarowego w każdej strefie, celem sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla okeślone sygnały, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i
pomocnicze.

- Sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali pożarowej funkcjonuje
prawidłowo,

- Sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia
wszystkich trą,rnaków i zwalniaków drzwi.

- Przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób okeślonych przez
wykonawcę, dostawcę i producenta.

- Dokonanie rozeznania czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i
ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i jeźeli
tak, dokonanie oględzin według obowiązujących norm.
Ka:żda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąźce pracy
i możliwie szybko usrrnięta.

- Sprawdzenie zapasu papieru i taśmy drukującej w drukarce centrali.

b) Obsługa roczna:

- Przeprowadzenie próby za]ecane dla obsługi codziennej i półrocznej.

- Sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami
producenta. Uwaga: każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku,
dopuszcza się sprawdzenie kolejnych 50%o czlĄek przy kolejnej kontroli
półrocznej.

- Sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania
wszystkich funkcji pomocniczych

- Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- Dokonanie oględzin w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąó na rozmieszczęnię
czuj ek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych,
sprawdzenie także czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co
najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręcznę ostrzęgacze
pożarowe są dostępne i widoczne.

- Sprawdzenie i przeprowadzenie próby wszystkich batedi i akumulatorów.

- Sprawdzenie stanu instalacji zasilających i ich zabezpieczeń.

4) Prace zwiagane z przeglądem techrricznym i czynnościami konserwacyjnymi instalacji
przeciwpożarowego wyłącznika prądu obejmuj ą następujące czynności :

a) wykonanie przez osobę posiadająca uprawnienia SEP do 1KV przeglądu
instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wytycznymt
okeślonymi w Polskich Normach,



5)

b) stałe utrzymanie instalacji w sprawności technicznej,

c) wpisywanie do książki pracy systemu dokony;vanych przeglądów i uwag o stanie
technicznym instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

d) sporządzanie corocznie protokołu przeglądu z oceną techniczną,

e) sprawdzenie - raz do roku - działania wyłącznika zgodnie ze scenariuszem
pożarowym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i w stopniu najmniej
uciążliwym dla Zzunawiaj ącego.

Wymagania:

a) Wykonanie każdego przeglądu okesowego potwierdzone zostanie wpisem w
ksiązce serwisowej onz podpisaniem przez strony protokołrt serwisowego
stwierdzającego, że próby za|ęcane zostały wykonane, i że o wykrlych wadach
została powiadomiona osoba odpowiedzialna.

b) Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w protokole informacj i
dotyczących wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu
instalacji i urządzeriL, i konieczności vrykonania czynności serwisowych nie
objętych niniejszą umową. Protokół serwisowy stanowi podstawę do wystawienia
faktury i dokonania płatności za wykonanie usługi. Brak podpisanego przez
uprawnionego pracownika Zleceniodawcy protokołu serwisowego, skutkować
będzie brakiem zapłaty należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

c) Wykonawca przy realizacji umowy spełni wszystkie wymagane obowiązującymi
przepisami prawa warunki i wymagania, a osoby uczestniczące w realizacji usługi
będą posiadać wszelkie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawią aktualne zaświadczelia, iź nie są
notowani w Krajowym Rejestrze Karnym.

d) Wykonawca powinien zawodowo trudnić się wykonywaniem usług w zakresie
konserwacji i opieki serwisowej nad systemami sygnalizacji pożaru oraz detekcji
tleŃu węgla, i posiadać w tym zakresie niezbędne doświadczenie, wiedzę,
personel posiadający aktualny certyfikat lub autoryzacje na serwis vządzeń firmy
SCHRACK oraz zobowiązń się realizować usługi z La|eżrĄą starannością i
zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyskał na temat w/w
systemów w zwi ązku ze świadczeniem usług.

e) Naprawy lrządzeń oraz czynności serwisowe nie obj ęte zapltaniem będą
wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim ustaleniu ze Zleceniodawcą w
drodze negocjacji, w formie pisemnej ich zakresu, kosżu oraz terminu rozpoczęcia
prac i czasu ich tr.wania.

f Czas reakcj i na zgłoszenie konieczności usunięcia usterki (dodatkowych
czynności) wniesione telefonicznie, faksem lub e-mailem wynosi 6 godzin. Czas
na przyjazd serwisu i przystąpienie do naprawy, po zgłoszeniu usterki, wynosi 24
godziny.

g) Wszystkie czynności serwisowe będą wykonane ptzez upoważnionych
pracowników firm serwisowych posiadających autoryzację producentów urządzeń
objętych usługą.



h) W przypadku niewykonania przeglądu okesowego w określonych tetminach,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 %o wynagrodzenia nalężnęgo za
wykonanie danego przeglądu okresowego zakUdy dzień opóźnienia.

i) Wykonawca zobowięuty jest do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników
ochrony i portierów zatrudnionych lub świadczących usługi w siedzibie
Zleceniodawcy w zakesie obsługi poszczególnych systemów, jednorazowo w
trakcie trwania umowy.

6) Wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru:

a) SZPITAL POWIATOWY WE WRZESNI w RESTRUKTURYZACJI,
UL. SŁOWACKIEGO 2, BUDYNEK,,D"

LP. NAZWA TYP ILoSC UWAGI

1 OPTYCZNA CZUJKA DYMU CUBUS MTD 533 568 SCHRACK
SECoNET

ż GNIAZDO CZUIKI USD 501 568 SCHRACK
SECONET

3 RĘCZNY OSTRZEGACZ
PoZARoWY

MCP 545X ),) SCHRACK
SECONET

4 WSKAZNIK ZADZIAŁANIA BX-UPI 25l SCHRACK
SECoNET

5 MODUŁ WE/WY Bx-O13 68 SCHRACK
SECONET

6 MODUŁ PRZEKAZNIKOWY BX_REL4 40 SCHRACK
SECoNET

7 MODUŁ WEJSC
NADZOROWANYCH

Bx-IM4 30 SCHRACK
SECoNET

8 ZASILACZPPOZ ZSP DR 138 2ż MERAWEX

9 SYGNALIZATOR WEWN. SA-K7 29 W2

10 CENTRALKA ODDYMIANIA RZN4408K 3 D+H

11 PRZYCISK ODDYMIANIA RT 45 6 D+H

12 CENTRALKA CSP INTEGRAL 1 SCHRACK



LP. NAZWA TYP SZT. UWAGI

1 OPTYCZNA CZUJKA DYMU CUBUS MTD 533 1,22 SCHRACK
SEcONET

2 GNIAZDO CZUJKI USD 501 122 SCHRACK
SECONET

J ĘCZNY OSTRZEGACZ
PoZARowY

MCP 545X 10 SCHRACK
SECONET

4 WSKAZNIK ZADZIAŁANIA BX-UPI 56 SCHRACK
SECONET

5 MoDUŁ WE/WY Bx-013 2 SCHRACK
SECONET

6 MODUŁ PRZEKAZNIKOWY BX-REL4 5 SCHRACK
SECONET

1 ZASILACZPPOZ EN54-7Al7LCD l PULSAR

8 SYGNALIZATOR WEWN, SA-K7N 9 W2

9 CENTRALKA ODDYMIANIA RZN4408K 1 D+H

10 PRZYCISK ODDYMIANIA RT 45 4 D+H

J.

4.

b) SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI W RESTRUKTURYZACJI,
UL.SŁOWACKIEGO 2, BUDYNEK,,C"

Termin wvkonania zamówienia: 2 |ata od dnia zawarcia umowy.

opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena oferly (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -
jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia np. dojazdy.
Cena całej oferty winna wynikać z iloczynu ceny konserwacji półrocmej i ilości
serwisów w ciągu miesięcy (24 m,ce).

2)

3)



4) Cena może byó tylko jedna.

5) Jeżeli ńożona zostanie ofeńa, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiąek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Krvteria wyboru oferty:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zama,wiającego w oparciu o następujące kĄĄerium i
1ęs,o Znaczenle

Lp. KRYTERlUM WAGA

1 cENA ,l00%

RAZEM: xxxxxxxxxx 100%

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie Wyterium (waga) - 1 00%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pienięznych uwzględniająca podatek VAT oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu
podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym,

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne ptoporcjonalnie mniej według wzoru.

najniższa cena brutto
Ocena puŃtowa (C) : x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej oferty

6, Srrosób Drzvgotowania oferĘ

1) Kazdy Wykonawca może złożyó tylko jedną oferlę.
2) Ofeńa musi byó podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3) Ofeńa musi byó sporządzona w języku polskim.
4) W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć

ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego osobie
podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

5) Oferta musi byó podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej,
podpis lub podpisy muszą być cz}telne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

6) Integralną część oferty stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

7. Mieisce. termin i sposób składania ofertv:

1) Ofeńę należy złożyć do dnia 06.05.2021r. do godz. 10:00:
a) w fomie elektronicznej na adres kiędraszak@szpitalwrzesnia.home.p,l, wpisując w

tytule ,,Oferta na konserwację i serwis SSP".
2) Otwarcie ofeń nastąpi dnia 06.05.2021r. o godz. 10:10.



8. oświadczenia i dokumentv. które należy dołaczyć do oferty:

Formularz ofertowy - Zalącznik nr 1

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, w przypadku:
a) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego

nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego,

b) osób ftzycznych wykonujących działalnośó gospodarczą - zaświadczenie o wpisie
do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej),

c) działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spólki cywilnej oraz
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze
wspólników,

d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowyrn,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze wzg|ędll na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej
nż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Certyfikat lub autoryzację na wykonywanie prac serwisowych przy urządzeniach firm
SCHRACK wyd any przez tą ftrmę.

4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków - Za|ącznik nr 2
5) Pełnomocnictwo do podpisania ofer1 (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z

oryginałem przez notarilsza) względnie do podpisania inaych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofeią,

9. ochrona danych osobowych

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zrviąku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej
przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez ,,Szpital
Powiatowy" we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacj i:

1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest l'Szpital Powiatowy we
Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Zarządll
z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.

2) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Szpital można kontaktowaó się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony
Danych - Panią Izabelą Dropek na adres email: idropek@szpitalwrzesnia.home.pl
lub pod numerem telefonu: 531-949-132.

1)

2)



3) Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzale przęz Szpital w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Przechowywanie danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy

Pzp, oruz zgodnie z jednolitym rzeczowm wykazem akt obowiązującym w

,,Szpitalu Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

5) Informacja o obowiązku podania danych:

Obowiązek podania ptzez Panią/Pana danych osobolrych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związarlym z ldztńęm w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych rłynikaj ą z ustawy Pzp.

6) Realizacja praw:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych',
c) na podstawie art, 1 8 RODO prawo źądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których
mowa w art.. 18 ust.2 RODO**,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ocbrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, żę plzęlwarzarlie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Nie prrysługuje Pani/Panu:
a) w zwiąku z ań. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w ań. 20 RODO,
c) na podstawie arl.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyź podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.

8) Odbiorcy danych:
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacj a postępowania w oparciu o art. 18 oraz ań.
74 ustawy z dnia 1l września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm.),

a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem
profilowania* * *,

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania

o udzie]enie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umo\Ąy w zakesie
niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

zŃączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, Iub z uwagi na waźne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



*** profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zaintereso\łań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,

10. Zamavłiilący zasIrzęga sobie prawo odwołania postępowania o zamówieniu w przypadku
zaistnienia uzasadnionych przyczyn. jak również prawo unieważnienia postępolłania o
zamówienie bez podalia przyczyny.

11. W sprawie zamówienia należy kontaktowaó się z przedstawicielem Zamawiającego:
1) W sprawach meq.torycznych - Paweł Kowalczyk, TeI. 61 43 70 507,
2) W sprawach formalno-prawnych - Karol Jędraszak, Te|.61 43 70 537,

Załączniń do zapytania ofeńowego:
Załączntk nr 1 - Formularz ofertowy
ZŃącznik nt 2 Oświadczenie dotyczące spełnienia waruŃów
Załącznik nr 3 - Projekt umowy

1fJ**,o,-



Zńącznlk nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy,

Nazwa

Siędziba

Nr telefonu/faks

Nr konta bankowego

NrNIP

Nr REGON

Dane doĘczące Zamawiającego
Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. w lestrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, Września 62-300

Zob ow iązania Wykonawcy
Zobowiaglje się wykonać przedmiot zamó\łienia w budynkach Szpitala Powiatowego we
Wrześni za następującą cenę:

1) za wykonanie przeglądu konserwacyjnego systemu SSP - sygnaliz acja pożnu i
systemu oddymiania klatek schodowych w jednym półroczu

cena netto vAT (%) cena brutto
Cena za jeden

przegląd

RAZEM (za 4

przeglądy w trakcie
trwania umowy)

2) za wykonanie corocznego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych
przeciwpożarowego wyłącznika prądu

cena netto vAT (%) cena brutto
Cena za jeden

przegląd

RAZEM (za 2

przeglądy w trakcie
trwania umowy)



3) Za ptace serwisowe oraz usuwanie awarii wynikaj ących z poniższych uszkodzeń:

a) powstĄch w wyniku nieumiej ętnej, niezgodnej z przepisami lub przeznaczeniem
eksploatacj i lrządzeń,

b) powstałych na skutek klęsk Zywiołowych,

c) powstałych przy przeprowadzeniu robót budowlanych, remontowych i
instalacyj nych nie obj ętych niniej szą umo\łą,

d) powstałych skutkiem niewłaściwej konserwacji prowadzonej przez osoby

nieuprawnione przez Wykonawcę,

e) powstałych na skutek nieprawidłowości działania instalacji zasilającej
wykonywanej przez Z|eceniodawcę.

Koszt usługi będzie na|iczany według stawki ...................,..,zł netto + ....................(%) VAT,
, , , , , , , .. , , , ....zł brutto za roboczogodzinę wraz z koszlarni doj azdu (szacowany koszt dla prac

nieobjętych umową),

Wynagrodzenie okeślone w ofercie nie podlega waloryzacji i nie może ulec zmianie przez
caIy okres świadczonej usługi.

Przedstawiona oferta zawierać powinna:

1) koszt roboczogodziny dla prac nie objętych umową,

2) wynagrodzenie za przegląd półroczny,

3) kopia polisy OC, w zakesie prowadzonej działalności. z sumą gwarancyjną minimum
500 000 zł,

4) ceńyfikat lub autoryzacj ę na serwis lltządzeń firmy SCHRACK,

1. Oświadczamlmy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie kosńy związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. OświadczarnJmy, że posiadam/my wszelkie niezbędne uprawnienia w zakresie
wykony.wani a przedmiotu umowy,

3. Oświadczam/my, że akceptuję/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.
4. Oświadczamlmy, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujęimy się do

za,warcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez
Zamawialącego.

5. Oświadczam/my, że zapoznńemlliśmy się z Zap1l.aniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i
ewentualnymi zmianami Zapfania Ofeńowego przekazanymi przez Zamawiającego i
uznaj ę/my się za związanych okeśIonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania,

6. Usługę wykonam/my sami / przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skłeślić):

Poduykonawca zrealizuje następuj ącą część zamówienia na usługę:



7.

Nazwa, adres podwykonawcy:

Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODOI) wobec osób ftzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub

pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego u,

niniej szym postępowaniu. *

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetvłarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu'takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1l9 z04,05.2016,
str. 1).

*W przypadku gdy lłykonawc a nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączeńe stosowania obowiązku
informacyjnego, stoso,łnie do ań. 13 ust.4lub ar1. 14 ust, 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np, przez jego wykreślenie).

Zńącznikami do oferty są:

l) .........,.....,
2)....,....,,.....
3) ..,.....,.......
4) , . . ... .. . .. . . . . .

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

8.

dnia



ZŃącznik nr 2

Oś\ilIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKóW

Zgodnie z treści4 zapl,tania ofeńowego składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do łykonywania okeślonej działalności lub czynności.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi,
sprzętem oraz potencjałem technicznym i organizacyjnym do wykonania usługi będącej

przedmiotem niniejszego zapytarria ofeńowego. Posiadamy autoryzację (ceńyfikat
alioryzacji') wyd,any przez producenta serwisowanego systemu tj. Schrack Seconet -

systemy Sygnalizacji Poźarowej - w zakresie projektowanie, instalacja, uruchamianie,

serwis i konserwacja - wersja oprogramowania narzędziowego (Software version
1.xl8.x), pracownicy przeprowadzający konserwację posiadają certyfikaty lub autoryzacje

na serwis vządzeń firmy SCHRACK oraz aktualne zaświadczenia, iż nie są notowani w
Kraj owym Rejestrze Karnym.

3. Składamy ofertę odpowiadającą wymogom przedstawionym wyżej w opisie przedmiotu
zamówienia.

4. Podejmiemy się wykonania przedmiotu Zamówienia opisanego w zapltaniu ofeńorłym,
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należl,tą
starannością.

5. Znaj duj emy się w sluacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie usługi.

6. Nie otwarlo wobec nas postępowania likwidacyjnego ani upadłościowego.

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)



ZŃączntk nt 3

Projekt umowy

zawarta w dniu .............,.....,r., pomiędzy

,,Szpitalem Powiatoqym we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2,

Września 62-300, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290122, kapitał zakładowy 36

650 000 zł opłacony w całości, NIP 789-16-92-746 zwaną w dalszej części umowy

Zamawialącym,
Ieprezentowaną ptzez Zbigniewa Hupało - Prezesa Zarządt4

a

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Na podstawie przeprowadzone go zapylanta ofertowego - w związkl z ań. 2 ust. 1 pkt. 1

usta.ły Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz, U. z20|9 r, poz.2019 z póżn. zm.),

strony zawierają umo\Ąę o następującej treści:

§1
1 , Zlęceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiąnlje się do ,,Konserwacji i sprawowania

opieki serwisowej nad Systemem Sygnalizacji Pożaru wraz z systemem oddymiania
klatek schodowych (4 klatki) oraz wykonania przeglądu technicznego i crynności
konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowego wylącznika prądu".

1) Wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru:

a) SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI W RESTRUKTURYZACJI,
UL. SŁOWACKIEGO 2, BUDYNEK,,D"

LP. NAZWA TYP ILoŚC UWAGI

1 OPTYCZNA CZUJKA DYMU CUBUS MTD 533 568 SCHRACK
SECONET

2 GNIAZDO CZUJKI USD 501 568 SCHRACK
SECoNET

3 RĘCZNY OSTRZEGACZ
PoZAROWY

McP 545X 32 SCHRACK
SECONET

4 WSKAZNIK ZADZIAŁANIA BX-UPI 251 SCHRACK
SECONET

5 MODUŁ WE/WY BX-013 68 SCHRACK
SECONET



6 MODUŁ PRZEKAZNIKOWY BX_REL4 40 SCHRACK
SECONET

7 MODUŁ WEJŚC
NADZOROWANYCH

BX-IM4 30 SCHRACK
SECONET

8 ZASILACZPPOZ ZSP DR 138 2ż MERAWEX

9 SYGNALIZATOR WEWN. SA-K7 ż9 w2

10 CENTRALKA ODDYMIANIA RZN4408K ) D+H

11 PRZYCISK ODDYMIANIA RT 45 6 D+H

12 CENTRALKA CSP INTEGR ĄL
IP MXF

1 sCHRACK
SECoNET

LP. NAZWA TYP SZT. UWAGI

1 OPTYCZNA CZUJKA DYMU CI]BI]S MTD 533 1,22 SCHRACK
SECoNET

ż GNIAZDO CZUJKI USD 501 |ż2 SCHRACK
SECONET

J ĘCZNY OSTRZEGACZ
PoZARoWY

MCP 545X 10 SCHRACK
SEcONET

4 WSKAZNIK ZADZIAŁANIA BX-UPI 56 SCHRACK
SECoNET

5 MODUŁWE/WY BX_O13 2 SCHRACK
SECONET

6 MODUŁ PRZEKAZNIKOWY Bx-REL4 5 SCHRACK
SECONET

,7 ZASILACZPPOŻ EN54-74l7LCD 1 PULSAR

8 SYGNALIZATOR WEWN. SA-K7N 9 W2

9 CENTRALKA ODDYMIANIA RZN4408K 1 D+H

10 PRZYCISK ODD\MIANIA RT 45 4 D+H

b) SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI W RESTRUKTURYZACJI,
UL. SŁOWACKIEGO 2, BUDYNEK,,C"

§2
W zakres wykonywanych czynności wchodzą w szczegóIności:
1) Obsługa półroczna:

a) Sprawdzenie wszystkich zapisów w ksiąźce pracy.
b) Spowodowalie zadziałanta co najmniej jednej czujki lub ręcznego przycisku

pożarowego w kaźdej strefie, celem sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej



c)
d)

prawidłowo odbiera i wyświetla okeślone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inrre urządzeni.a oslrzegawcze i pomocnicze.
Sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali pożarowej funkcjonuje prawidłowo.
Sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymŃów i zwalniaków drzwi.

e) Przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób określonych przez wykonawcę,
dostawcę i producenta.

f) Dokonanie rozeznania czy w budyŃu nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego

ptzeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmięszczenie czuj ek i ręcznych ostrzegaczy
pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i jeżeli tak dokonanie oględzin według
obowiązujących norm. Kaźda zauwŁona nieprawidłowość powima byó odnotowana
w ksiązce pracy i możliwie szybko usunięta.

g) Sprawdzenie zapasu papieru i taśmy drukującej w drukarce centrali.
Obsługa roczna:

a) Ptzeprowadzenie prób zalecanych dla obsługi codziennej i półrocznej.
b) Sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami

producenta. Uwaga: każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza
się sprawdzenie kolejnych 50%o czljek przy kolejnej kontroli półrocznej.

c) Sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania
wszystkich fuŃcji pomocniczych.

d) Sprawdzenie wzrokowe czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są spra\łne.
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpteczone

e) Dokonanie oględzin w celu ustalenia ezy w budynku nastąpiły jakieś zmiany
budowlane lub w jego przeznaczelil które mogły wpłynąó na rozmieszczenię
czujek i ręcznych oslrzegaczy pożarowych oruz vrządzeń alarmowych,
sprawdzenie także czy pod każdą czujką jest ltrzymana wolna przestrzeń co
najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne oslrzegaczę
pożarowe są dostępne i widoczne.

f) Sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii i akumulatorów.
g) Sprawdzenie stanu instalacji zasilających i ich zabezpieczeń.

§3
W sy,tuacji stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wykonania naprawy
wykraczającej poza zakłes konserwacji i serwisu, w szczególności stwarzaj ącej
zagrożelie dla zdrowia lub zycia ludzkiego, poinformuje on o tym fakcie
Zamawiającego. Zama-wiający może z\ecić wykonanie naplawy za odrębnym
w;,nagrodzeniem, które zostanie rozliczone w ramach kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 .

Zgłoszenie przez Wykonawcę oraz zlecenie wykonania prac dodatkowych odbywać się
będzie na podstawie pisemnego zlecenia przekazanego przez Zamaulialącego, po
przedstawieniu przez Wykonawcę ofeny naprawy zawierającej opis usterki oraz
szczegółowy kosztorys naprawy uwzględniający koszty części (szczegółowa specyfikacja)
i robocizny.
Zamawiający zastrzęga sobie możliwość przeprowadzenia procedury w wyniku której
wybrany zostanie inny podmiot wykonujący naprawę o której mowa w ust.1 w oparciu o
publiczne zap7tanie ofertowe. W takim przypadku odbiór prac od podmiotu
wykonującego naprawę musi nastąpió przy ldziale Wykonawcy.
Na zlecone przez Zamawiającego i wykonane przez Wykonawcę prace zostanie udzielona
2 4 mie się czna gwarancj a.

Rozliczenie za pracę wykonane na podstawie odrębnego zlecenia dokonywane będzie
zgodnie zzapisami § 7 ust. 4 umowy.

ż)

1.

3.

4.

5.



§4
Do obowiązków Zamawiaj ąc e go należą:
1) zapewnienie swobodnego dostępu do urządzeń i oddanie lrządzeń do wyłącznej

dyspozycji Wykonawcy na czas konse łacji i przeglądu serwisowego.
2) zawiadomienie Wykonawcy w przypadku wystąpienia uszkodzeń.

§5
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiąąłvać będzie

stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy

ze skutkiem natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron umoĘy z ptzyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy (brutto) .

2) Zamańający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązanta umowy ze

skutkiem natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących
po stronie Zama,wialącego w wysokości 10% wartości umowy (brutto) .

2. Za opóźnienie w płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe w transakcj ach

handlowych.

§6
Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach
statusu prawnego swojej firmy, a takźe o wszczęcitt postępowania upadłościowego,
Ńładowego i likwidacyjnego,

§7
1. Umowa została zawarta na czas określony od ... ... ,,,,,,,,, ,,,,,,202Ir. do

,2Oż3 r,, nie dłużej j ednak niZ do wyczerpania kwoty 130 tys. zł netto
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

2. Kńda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Za wykonanie każdej półrocznej usługi serwisowej Wykonawca będzie pobierać
wynagrodzenie w wysokości ......... złnetto.

4. Płatność za wykonaną usługę uregulowana będzie w terminie do 60 dni od daty wpływu
do siedziby Zamawiaj ące go prawidłowo wystawionej faktury,

5. Pierwszy przegląd, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przeprowadzi w terminie 14 dni
od daty zawarcia umowy

6. W przlpadku wystąpienia awarii vządzeń objętych niniejszą umową Wykonawca
zobowiayztĄe się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

7 . Zamawiający zobowiązĄe się do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów
zakupu części zamienrrych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania
naprawy wządzeń objętych niniejszą umową, a kosź ich zakupu zostanie rozliczony w
ramach kwoty wskazanej w ust.l. Zakup określonych części zamiennych i materiałów
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty.

8, Zamawiający zobowiązuje się do eksploatacj i vządzeń objętych niniej szą umową zgodnie
z instrukcj ą obsługi.

§8
W ruzie ftżącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiaj ący ma
prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.



§9
Zmiana umowy lłlłnaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§10
Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby ZamawiĄącego,

§11

Strony oświadczĄą, iz wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu
cywilnego.

§13
Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z
dnia 8 marca ż0l3 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2020 r, poz. 935 z poźn. zm.).

§14
Wszelkie zmiany umorły wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§15
Niniejsza umowa została sporządzola w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

§16
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1) Załącznlk nr 1 Oferta Wykonawcy
ż) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 Zapytanie oferto\i/e

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


