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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 letniego przeglądu instalacji Elektroenergetycznych 

w Hali  Ergo Arena w następujących zakresach: 

Zadanie 1  

5 letni przegląd:  

a/ Abonenckiej Stacji SN 15kV GSZ;  

b/ Sieci zasilającej 7 Transformatorów po stronie 15kV; 

c/ Transformatorów 4 x 1600 kVA,  2 x 800 kVA, 1 x 400  kVA. 

d/ Główne mosty szynowe w stacjach SO-1; SO-2; SO-3; GSZ 

Zadanie 2 

Przegląd systemu oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego Ergo Areny 

Zadanie 3 

a/ 5 letni przegląd wewnętrznych instalacji i sieci elektroenergetycznych  

     NN. 0,4 kV , zasilania budynku  

b/  przegląd wyłączników różnicowoprądowych 

c/  5 letni przegląd zewnętrznych sieci elektroenergetycznych NN 0,4 kV  

Zadanie 4 

Przegląd agregatu prądotwórczego TEKSAN typ TJ 1540 MS 

Zadanie 5 

Przegląd dwóch zasilaczy UPS 160 kVA typ Delphys MP Elite 

Zadanie 6 

Przegląd zasilacza UPS 60 kVA, Star typ ST 33 DSP Online 

Zadanie 7 

Przegląd Baterii Kondensatorów BK-95; BKD-95 

Zadanie 8  

Przegląd systemu SZR oraz Wyłącznika Głównego prądu na budynku. 

Zadanie 9 

5 letni przegląd:   

a/ przegląd instalacji i rozdzielnic SZS, central klimatyzacyjnych KNW  

b/ przegląd wentylatorów wyciągowych i napowietrzających ppoż 

 

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ.  

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane zadania od 1 do 9.   

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zadanie 1; 5; 9 - 8 tygodni w okresie czerwiec - Lipiec 2020 

Zadanie 2; 3; 4; 6; 7; 8 - 8 tygodni w okresie Październik –  Listopad 2020 

Czas dostępności i wykonania przeglądu poszczególnych instalacji wskazano w załączniku do umowy 

z szczegółowym opisem zamówienia. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który spełnia następujące warunki oraz 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

1. Zdolność techniczna i zawodowa 

1.1 Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie prace związane z 

przeglądem instalacji lub urządzeń elektrycznych o wartości min. 40.000zł brutto  (dot. 

zadania 1,3,9) 

W przypadku składania oferty na wskazane zadania za wystarczające uznane będzie 

wykazanie raz wymaganego doświadczenia. 
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1.2 Dysponuje: 

Zadanie 1-  min. 2 osobami posiadających uprawnienia w zakresie Dozoru i Eksploatacji 

sieci i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie pomiarów ochronnych „E i D” 
bez ograniczeń napięciowych. 

Zadanie 2 - min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych „E i D”  do 

1kV 

Zadanie 3 min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych  „E i D” do 

1kV 

Zadanie 4 min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych „E i D” do 

1kV; oraz jedną posiadającą Certyfikat / oświadczenie o uzyskaniu imiennego certyfikatu 

przeszkolenia  Serwisowego producenta Firmy TEKSAN Jenerator 

Zadanie 5 min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych „E i D” do 

1kV, oraz jedną posiadającą Certyfikat / oświadczenie o uzyskaniu imiennego certyfikatu 

przeszkolenia  Serwisowego producenta Firmy Socomec 

Zadanie 6 min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych  „E i D” do 

1kV, oraz jedną posiadającą Certyfikat / oświadczenie o uzyskaniu imiennego certyfikatu 

przeszkolenia  Serwisowego producenta Firmy STAR UPS 

Zadanie 7 min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych „E i D” do 

1kV;  

 

Zadanie 8 min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych „E i D” do 

1kV 

Zadanie 9 jedna osoba Grupa I – posiadająca uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla 

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie  pomiarów ochronnych „E 

i D” do 1kV, oraz 

jedna osoba Grupa II – posiadająca uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru dla urządzeń 

instalacji i sieci przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. 

W każdym z zadań możliwe jest wykazanie co najmniej 2 osób, które w sumie będą posiadały 

wszystkie wymagane uprawnienia i certyfikaty.  

2. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp –  

Nie dotyczy. 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 
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1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia.  

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni,  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.  

3. Wymagane dokumenty:  

3.1 Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte 

wykonanie np. referencje. 

3.2 Wykaz osób z uprawnieniami i certyfikatami wskazanych do realizacji 

zamówienia. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien określać  

w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa także oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia przez te podmioty.  

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie złożone przez  tych 

podwykonawców. 
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9. Forma składanych dokumentów: 

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składane są w formie oryginału. 

Dokumenty inne niż oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę, członków konsorcjum, podmiot użyczający swój 

zasób oraz podwykonawcę.  

10. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

Nie dotyczy. 

11. Pozostałe wymogi 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

 Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno 
być złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika. 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem.  

3. W przypadku braku lub awarii faxu u wykonawcy zamawiający zastrzega możliwość 

przekazania informacji temu wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan 

Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119 w godz. 9.00-14.00, email: 

przetargi@ergoarena.pl 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w 

wysokości: zad. 1 - 1000,00zł; zad.3 – 2000,00zł; zad.9- 2500,00zł w terminie do 9.04.2020r. 

do godz. 12:00 na konto  nr rachunku 80 1160 2202 0000 0000 4629 7270 - podany termin 

wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto 

Zamawiającego lub w innej formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 

r., poz. 1804 z późn. zm.). 
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Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a 

i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wadium dla wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może 

być wniesione przez jednego z nich. 

Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium w formie 

przelewu. 

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe lub 

ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z 

oryginałem”, należy załączyć do oferty –oryginał natomiast złożyć wraz z ofertą bez spinania. 

 

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, 

który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 

5. zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Nie otwierać - oferta przetargowa 

„usługi przeglądu instalacji” oraz wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres 

wykonawcy).  

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat 

pok. 1C14 , w terminie do dnia:  9.04.2020r.  do godziny 12:00. 

2. Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miasta 1, pokój 1C14 

w dniu: 9.04.2020r. o godzinie 15:30.( wejście C1 od strony zaplecza technicznego)  

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą (ryczałtową) za wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem 

zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.  

3. Cena powinna być podana w złotych polskich, zgodnie z zapisami formularza ofertowego. 

Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
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4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować w ofercie o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę 

podatku od towaru i usług, który miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez 

Wykonawcę kwotę podatku od towaru i usług do podanej ceny w ofercie. 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: 

 

Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa. 

Cena brutto 100%.  

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.  

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

1. Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa załącznik do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.  

 

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 

prawnej zgodnie z działem VI ustawy. 

XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o., 80-344 

Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby 

lub poprzez adres e-mail: iod@ergoarena.pl , lub telefonicznie pod nr 48 58 76 72 102;  

2) Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres 

siedziby lub poprzez adres email iod@ergoarena.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca 

składa ofertę; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;  

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1]; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO [2];   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

                                                             
[1] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników; 

 
[2] - Wyjaśnienie: 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 z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

mailto:iod@ergoarena.pl
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w 

walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień 

umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w  szczególności w przypadkach wskazanych w umowie. 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI. 

 formularz oferty – załącznik nr 1 

 wzór umowy i szczegółowy opis zamówienia – załącznik nr 2 

 

Zatwierdzam:  

                                                                                                     Magdalena Sekuła 
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Załącznik nr 1 

 

O F E R T A 

5 letni Przegląd Instalacji Elektroenergetycznych w  

Hali ERGO ARENA 
 
Dane Wykonawcy:  

 

Pełna nazwa: ...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... ................................... 

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ................................................................................. ..... 

............................................................................................................................................................ 

Tel.: .................................., fax.: ............................. email: ………………………………….. …… 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę: 

 
ZADANIE Przedmiot zamówienia Ilość 

w szt. 

 

Cena jednostkowa 
netto  w PLN 

Wartość netto  w PLN 

  A B C=AxB 

1 

 

a/ Abonencka stacja Sn 15kV GSZ 
1   

b/   Sieci zasilającej  

      transformatorów   Sn 15kV ;  

c/   transformatorów 15/0,4kV;  
d/   głównych mostów szynowych 

w stacjach SO-1, SO-2, SO-3, 
GSZ 

 

   7 

  

Razem wartość netto  

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

2 
 

     Ośw. Awaryjne/Ewakuacyjne 1   

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

3 
a/  Wewnętrznych Instalacji i sieci 
     elektroenergetycznych 0,4 kV  

b/  wyłączników RCD 

c/  Zewnętrznych sieci   
     elektroenergetycznych 0,4kV 

1   

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

4 
 

Agregat prądotwórczy TEKSAN 1,5 1   

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

5 
 

Zasilacz UPS 160 kVA DELPHYS 2   

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  
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6 
 

Zasilacz UPS 60 kVA STARTUPS 1   

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

7 
 

Baterie Kondensatorów BK-95; 

BKD-95 

7   

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

8 
 

a/  System SZR budynku,  
b/  Wył. Główny prądu na Budynku 

 

2 

1 

  

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

9 
a/  Zasilanie i sterowanie  SZS;  
b/  System wyciągu oraz  

     napowietrzalni ppoż.  

1 

1 

  

Stawka podatku vat w %  

Razem wartość brutto  

 

 

 

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia:  

 

Lp. Nazwa podwykonawcy/  adres (jeżeli 

dotyczy) 

Zakres zlecanych prac  

   

 

3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data                                                                                                                                 Pieczęć i podpis 

uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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(Załącznik nr 2 do SIWZ) 

Umowa nr ………… 

 

Umowa zawarta w dniu ………….. pomiędzy Zamawiającym:  

Hala Gdańsk - Sopot Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Plac Dwóch Miast 1, 

reprezentowanym przez: 

1.  Prezes Zarządu – Magdalena Sekuła 

a Wykonawcą ………………………………………………… z siedzibą w ………………………,  prowadzącym 

działalność gosp.  na podstawie wpisu do …… nr ……. NIP………. REGON……… 

reprezentowanym przez: 

1. …………………..- ……………………………….  

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest „5 letni Przegląd Instalacji Elektroenergetycznych w 

Obiekcie Ergo Arena”. W zakresie zadania …..1 …. 9 (opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik do umowy)  

1/ Abonenckiej Stacji SN 15kV GSZ;  

-  Sieci zasilającej 7 Transformatorów po stronie 15kV; 

-  Transformatorów 4 x 1600 kVA,  2 x 800 kVA, 1 x 400  kVA. 

-  Głównych mostów szynowych w stacjach SO1; SO2; SO3; GSZ NN 0,4 kV. 

2/ Systemu oświetlenia Awaryjnego, Ewakuacyjnego. 

3/ Wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych NN 0,4 kV budynku 

-   Wyłączników różnicowoprądowych RCD 

-   Zewnętrznych sieci elektroenergetycznych NN 0,4 kV, obiektu  

4/ Agregatu Prądotwórczego TEKSAN typ TJ 1540 MS 

5/ Dwóch Zasilaczy UPS 160 kVA typ Delphys MP Elite 

6/ Zasilacza 60 kVA StarUPS typ ST 33 DSP Online  

7/ Przegląd Baterii Kondensatorów BK-95; BKD-95 

8/ Systemu SZR Budynku  

-   Wyłącznika Głównego prądu w budynku 

            9/ System sterowania i zasilania SZS 

   -   Systemy wyciągu oraz napowietrzania ppoż 
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Osobą upoważnioną do odbioru usług oraz podpisania protokołu jest  

Dyr. d/s. technicznych  Tadeusz Jabłoński     – tel. kontaktowy: 785-583-716 

3. Przedstawicielem wykonawcy jest           tel. …………………  

4. Osoby wskazane do realizacji zamówienia:                       

§ 2 

Terminy wykonania zamówienia 

1.Zamówienie związane  z przeglądem: zostanie wykonane w terminie 8 tygodni od ……….  

do  ……… 2020r. 

2. Każdorazowo usługa wykonywana będzie po wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym 

w dni wolne od imprez odbywających się na obiekcie. Dostępność obiektu od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w innych godzinach po porozumieniu z 

zamawiającym. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi wstępny harmonogram 

wykonywanych prac  do akceptacji Zamawiającemu oraz wykaz osób wskazanych do 

realizacji zamówienia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających posiadane 

uprawnienia.  

4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac na obiekcie przedłoży zamawiającemu polisę OC 

w zakresie prowadzonej działalności obejmującą swym zakresem ubezpieczenia prace 

wykonywane na obiekcie o wartości 1 mln zł.(dotyczy zad. 1,3,9). 

§ 3 

Wartość zamówienia i rozliczenie 

1. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na jednorazowo po wykonaniu całego zadania. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wynosi: 

- wartość netto ………..…. ……. …..  zł   

- wartość VAT …. %  

- wartość brutto …………………...  …zł 

§ 4 

Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie  w szczególności: 

- w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które 

powodują konieczność zmiany postanowień Umowy   

- zmiany/ wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwiększenia ilości 

organizowanych imprez na obiekcie w dni wskazane w harmonogramie prac o te dni. 

- zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia na osoby o równoważnych 

uprawnieniach. 

 

§ 5 
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Terminy zapłaty 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 

3 niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy podane w fakturze w terminie do 14 

dni od dnia wystawienia faktury, termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie 

może być dłuższy,  niż 5 dni od dnia jej wystawienia. 

2. Podstawą do wystawienia faktury, będzie podpisanie przez przedstawiciela 

Zamawiającego, protokołu odbioru usługi, po wcześniejszym złożeniu niezbędnych 

dokumentów odbiorowych przez Wykonawcę, potwierdzających faktyczne wykonanie prac. 

3.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 6 

Kary umowne 

1.  W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania z winy wykonawcy 

Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnych przeglądów większej niż 1 dzień 

zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia. 

3.  W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 10 dni zamawiający ma 

prawo do rozwiązania umowy i naliczenia kary w wysokości 10% wartości brutto 

zamówienia. 

4. W przypadku uszkodzenia mienia zamawiającego podczas wykonywanych prac 

wykonawca  niezwłocznie we własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego.  W 

przeciwnym wypadku wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu 

zamawiający. 

5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uszkodzenia na obiekcie hali wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do przedstawiciela zamawiającego. 

§ 7 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

Załączniki do umowy  

1. Polisa OC 

2. Wykaz osób z uprawnieniami 

3. Szczegółowy opis zamówienia 

Wykonawca      Zamawiający 
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(Załącznik nr 3 do SIWZ) 

Zestawienie systemów oraz zakres prac przeglądowych 

Zadanie 1a Zestawienie urządzeń Abonenckiej Stacji Sn 15kV GSZ  
 

Lp Symbol Nazwa urządzenia lub materiału 
Ilość 

powykonawcza 
szt. 

1 RB 3 Pole Transformatorowe 1A / VEI  typ FLUORC 630/16kA 1 szt. 

2 RB 3 Pole Transformatorowe 1  / VEI  typ FLUORC 630/16kA 1 szt. 

3 RB 3 Pole Transformatorowe 2  / VEI  typ FLUORC 630/16kA 1 szt. 

4 WF 2 Pole Transformatorowe 3  / VEI  typ FLUYAC 630/16kA 1 szt. 

5 WF 2 Pole Transformatorowe 4  / VEI  typ FLUYAC 630/16kA 1 szt. 

6 XXXXX Część GKE ENERGA Pola 5 do 11 7 szt. 

7 WF 2 Pole Transformatorowe 12  / VEI  typ FLUYAC 630/16kA 1 szt. 

8 WF 2 Pole Transformatorowe 13  / VEI  typ FLUYAC 630/16kA 1 szt. 

9 RB 3 Pole Transformatorowe 1  / VEI  typ FLUORC 630/16kA 1 szt. 

 

     Zakres prac . 

opis przedmiotu zamówienia: 

 zgłoszenie w ZEE wszelkich wyłączeń  

 przegląd i konserwacja pól  SN 15Kv oraz aparatury łączeniowej wraz z napędami (sprawdzenie 
poprawności nastawów oraz zadziałania), wykonanie niezbędnych pomiarów w tym próby 
napięciowej 40kV rozdzielnic. 

 Orientacyjny czas realizacji  7 dni 
 

Zadanie 1b Zestawienie urządzeń sieci zasilającej do transformatorów 15 / 0,4 kV 

Lp Symbol Nazwa urządzenia lub materiału 
Ilość 

powykonawcza 
szt. 

1 P/T.GSZ Kable 3 x YHAKXS 1x50 1 kpl. 

2 P/SO-3 
Kable 3 x YHAKXS 1x70 

1 
kpl 

3 P/SO-1 
Kable 3 x YHAKXS 1x120 

1 
kpl 

4 P/SO-2 
Kable 3 x YHAKXS 1x120 

1 
kpl 

5 R/SO-1 
Kable 3 x YHAKXS 1x120 

1 
kpl 

6 R/SO-2 
Kable 3 x YHAKXS 1x120 

1 
kpl 

7 R/SO-3 
Kable 3 x YHAKXS 1x70 

1 
kpl 
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Zakres prac . 
opis przedmiotu zamówienia: 

 sprawdzenie stanu połączeń , wykonanie niezbędnych pomiarów uziomów i kabli.   

 Orientacyjny czas realizacji  7 dni 
 

Zadanie 1 c Zestawienie Transformatorów  15 / 0,4 kV 

Lp Symbol Producent/ typ/ nr fabr./ Moc kVA 
Ilość 

powykonawcza 
szt. 

1 P/T.GSZ AREVA/ TNOSING400/20/ nr. fabryczny 1428371009 rok 2008 1 kpl. 

2 P/SO–3/T031 
ZUCCHINI 15/0,4Kv/800kVA 

1 
kpl 

3 P/SO–1/T021 

MF Transformatori/ suchy żywiczny/ 1600TrPe15,75/0,42/ nr. 

fabryczny 040408/9 rok 2008 1 

kpl 

4 P/SO–2/T011 

MF Transformatori/ suchy żywiczny/ 1600TrPe15,75/0,42/ nr. 

fabryczny 040408/11 rok 2008 1 

kpl 

5 R/SO–1/T022 

MF Transformatori/ suchy żywiczny/ 1600TrPe15,75/0,42/ nr. 

fabryczny 040408/12 rok 2008 1 

kpl 

6 R/SO–2/T012 

MF Transformatori/ suchy żywiczny/ 1600TrPe15,75/0,42/ nr. 

fabryczny 040408/10 rok 2008 1 

kpl 

7 R/SO–3/T032 
ZUCCHINI 15/0,4Kv/800kVA 

1 
kpl 

 

Zakres prac. 
opis przedmiotu zamówienia: 

 sprawdzenie stanu połączeń, czyszczenie komór transformatorowych oraz urządzeń , 
wykonanie niezbędnych pomiarów Transformatorów oraz pozostałych instalacji znajdujących 
się w pomieszczeniach  transformatorów, sprawdzenie stanu oleju (dotyczy tr. olejowych).  

 przed przystąpieniem do przeglądów poszczególnych urządzeń prace muszą być zgłoszone 
przez wykonawcę  a po wykonaniu prac odnotowane w książce eksploatacji stacji.  

 Orientacyjny czas realizacji  7 dni 
 
Zadanie 1d  Zestawienie głównych szynoprzewodów oraz głównych złączy  rozdzielnic NN 0,4 kV, w 

stacjach budynku 

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

powykonawcza 
j.m. 

1 M 011;012;021;022 ZUCCHINI 

Mosty Szynowe typu SCP 2500A 

W stacjach   SO-1;  SO-2;  
4 Szt. 

2 M 031; 032 ZUCCHINI 
Mosty szynowe  typu SCP 2000/1250A 

w stacji  SO-3 
4 Szt. 
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3 
RT 11; 12; 21; 22; 

31; 32; GSZ 
projekt 

Rozdzielnie główne zasilania 

podstawowego i rezerwowego Pola 

zasilające 

7 Szt. 

 

 
Zakres prac. 

 
opis przedmiotu zamówienia: 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych, 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, 

 pomiary natężenia i równomierności oświetlenia. 

 pomiary szynoprzewodów .  

 przegląd rozdzielnic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych  

 inne pomiary związane z technologią budynku oraz urządzeń 

 Orientacyjny czas realizacji  7 dni 
 

Zadanie 2 Zestawienie Instalacji Systemu oświetlenia AW/ EW/PEW w budynku. 

 

Zakres prac. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

  Sprawdzenie projektu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z identyfikacją opraw. 

 

 Sprawdzenie możliwości testowania oświetlenia poprzez symulację uszkodzenia zasilania 
podstawowego 

  Sprawdzenie numeracji opraw oświetlenia na zgodność z projektem. 

 

 Porównanie wyników z ostatniego Przeglądu okresowego oświetlenia z wynikami obecnego 
Przeglądu 

  Sprawdzenie funkcjonalne wszystkich opraw oświetlenia 

  Sprawdzenie czasu przełączenia w tryb pracy awaryjnej oświetlenia 

  Sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej oświetlenia  

  

 Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia kierunków ewakuacji w oświetleniu 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej opraw oświetleniowych,-  

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 pomiary natężenia i równomierności oświetlenia AW;EW. 

 inne pomiary wymagane przepisami. 

 Orientacyjny czas realizacji  14 dni 
 

 
 
 

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

 
j.m. 

1 AW projekt Obwody oświetlenia awaryjnego 1 szt. 

2 EW projekt Obwody oświetlenia ewakuacyjnego 1 szt. 

3 TRP projekt System sterowania i zabezpieczeń 1 szt. 
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Zadanie 3a b Zestawienie Instalacji elektroenergetycznych NN 0,4 kV, w budynku 

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

powykonawcza 
j.m. 

1 SR 001 ZUCCHINI 
Mosty Szynowe typu SCP 1600A 

PYLONY  
4 Szt. 

2 RT projekt 

Rozdzielnie główne zasilania 

podstawowego i rezerwowego Pola 

odpływowe 

7 Szt. 

3 RGS projekt 
Rozdzielnie główne rezerwowane 

agregatem prądotwórczym 
3 Szt. 

4 UPS AW ZEW projekt Rozdzielnia ośw. AW zewnętrznego 1 Szt.  

5 TR; TRN, R-LED 
projekt Rozdzielnie piętrowe zasilania 

podstawowego 
28+3+3 Szt. 

6 
PR; ROR; RON, R-

9,  

projekt 
Rozdzielnie rozdziałowe  1+2+2+2 Szt. 

7 TRP, TRB, TRA,  
projekt Rozdzielnie piętrowe rezerwowane 

agregatem prądotwórczym 
18 Szt. 

8 SZS 
projekt Zasilanie rozdzielnic miejscowych   

systemów klimatyzacji i wentylacji  
40 Szt. 

9 TK 
projekt Rozdzielnie piętrowe obwodów 

rezerwowanych sieci Komputerowej. 
8 Szt. 

10 RGT 
projekt Rozdzielnie gł. Gwarantowanego 

napięcia z 2 x UPS 160 kVA 
4 Szt. 

11 TBMS, PR,MOE,  
projekt Rozdzielnie miejscowe zasilania 

gwarantowanego  
12+3+8 Szt. 

12 TN, TVU,RSA,  
projekt Rozdzielnie systemu 

nagłośnieniowego, telewizji użytkowej 
30 Szt. 

12.1 INNE 
projekt 

Rozdzielnie imprezowe na obiekcie  27 Szt. 

13 TR.001 projekt Obwody zasilania podstawowego zał. nr. 7 Szt. 

14 TRP.001 
projekt Obwody zasilania rezerwowanego 

agregatem prądotwórczym 
zał nr 7 Szt. 

15 TK 1…8 
projekt Obwody zasilania obwodów 

komputerowych 
zał nr 7 Szt. 

15.1 TVU 1… 10 projekt Obwody zasilania telewizji użytkowej Zał nr 7 Szt. 
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16 TR.002 projekt Obwody oświetlenia sportowego 2kW schematy Szt. 

17 TR.002 projekt Obwody oświetlenia podstawowego schematy Szt. 

18 TRP.001 projekt Obwody oświetlenia przeszkodowego,  schematy Szt. 

19 RTR 110V 
projekt System zasilania obwodów 

odbiorczych 110V 
1 Szt. 

20 TR 110V projekt Obwody zasilania 110V 30 Szt. 

21 chłodnictwo projekt Obwody zasilania chłodni 3 Szt. 

22 EW OŚW/ZEW 
Projekt           

UPS ORVALDI-

3000JP 

Obwody oświetlenia zewnętrznego z 

UPS 
2 Szt. 

 

Zakres prac. 
 

opis przedmiotu zamówienia: 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych, 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, 

 pomiary szybkiego zadziałania wyłączników różnicowoprądowych RCD oraz przycisku (Test) 

 pomiary natężenia i równomierności oświetlenia. 

 pomiary szynoprzewodów .  

 przegląd rozdzielnic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych  

 inne pomiary związane z technologią budynku oraz urządzeń 

 Orientacyjny czas realizacji  50 dni 
 

Zadanie 3c Zestawienie Instalacji elektroenergetycznych NN 0,4 kV,  zewnętrznych. 

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

powykonawcza 
j.m. 

1 RZO 
projekt Rozdzielnie gł. Ośw. Zewnętrznego 

ROZ 
2 szt. 

2 RgT 
projekt Rozdzielnie Technologiczne RP; SS; 

RGZ; RGB 
6 szt 

3 E 1..7 
projekt Obwody oświetlenia zewnętrznego 

rejon Parkingi 
7 szt. 

4 E 8.. 11 
projekt Obwody oświetlenia zewnętrznego 

rejon wejście A-1 , Dojazd od Łokietka 
4 szt. 

5 ES 1 Słup 7m. 
Stalowy słup oświetleniowy na 

fundamencie 7m.  
154 szt. 

6 ES 2. Słup 3,5m 
Stalowy słup oświetleniowy na 

fundamencie 3,5m. 
50 szt. 
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7 ZK1.. 3 ZK/PC Złącza kablowe z wyposażeniem  3 szt. 

Zakres prac. 
 

opis przedmiotu zamówienia: 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych, 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, 

 przegląd rozdzielnic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych  

 inne pomiary związane z technologią budynku oraz urządzeń 

 Orientacyjny czas realizacji  10 dni 
 

Zadanie 4  Zestawienie uszczegółowienie zakresu Agregat Prądotwórczy 

 
opis przedmiotu zamówienia: 

Firma musi posiadać Certyfikat / oświadczenie o uzyskaniu statusu autoryzacyjnego jako Partnera 
Serwisowego producenta Firmy Teksan Jenerator oraz posiada pełen dostęp do oprogramowania 
serwisowego i licencji na urządzenie będące przedmiotem postępowania, jak również posiada dostęp  
do oryginalnych części zamiennych i podzespołów eksploatacyjnych marki Teksan. 

Zakres prac. 

 wymiana oleju wraz z filtrami,  

 wymiana filtrów paliwa, 

 wymiana chłodziwa,  

 przeczyszczenie filtrów powietrza,  

 kontrola naprężenia pasków transmisyjnych, 

 kontrola elementów połączeniowych, 

 ocena stanu akumulatorów startowych, 

 kontrola podzespołów sygnalizacji i sterowania,  

 czyszczenie i konserwacja wszystkich podzespołów systemu, 

 pomiar parametrów i ich regulacja - wg. potrzeb, 

 testowanie systemu SZR – agregatu 

 Orientacyjny czas realizacji  2 dni 
 

Zadanie 5 Zestawienie uszczegółowienie zakresu Zasilacze UPS 160 kVA 

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

 
j.m. 

1 
TEKSAN 

Jenerator  
TJ1540MS Zespół Prądotwórczy 1,5 MVA 1 Kpl. 

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

 
j.m. 
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Opis przedmiotu zamówienia: 

Firma musi posiadać Certyfikat / oświadczenie o uzyskaniu statusu autoryzacyjnego jako Partnera 
Serwisowego producenta Firmy Socomec oraz posiada pełen dostęp do oprogramowania serwisowego 
XpertSoft i licencji na numery seryjne UPS-ów będących przedmiotem postępowania, jak również do 
oryginalnych części zamiennych i podzespołów eksploatacyjnych marki Socomec. 

 Zakres prac. 
 

 sprawdzenie warunków pracy urządzeń 

 oczyszczenie wnętrza urządzeń, 

 sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego urządzeń, 

 sprawdzenie stanu izolacji zasilaczy UPS, 

 sprawdzenie pewności połączeń przewodów zasilających i odbiorczych zasilaczy UPS, 

 sprawdzenie stanu akumulatorów (pomiary rezystancji wewnętrznej), 

 diagnostykę zasilaczy UPS z użyciem oprogramowania serwisowego XpertSoft , 

 testowanie urządzeń / systemu pod obciążeniem na obiekcie lub z dostawą obciążenia na 
czas prób przez Wykonawcę, 

 pomiary parametrów zasilaczy UPS, 

 regulację i kalibrację urządzeń w razie konieczności, 

 protokół z przeprowadzonych czynności i zalecenia. 

 Orientacyjny czas realizacji  2 dni 
 

Zadanie 6   zestawienie uszczegółowienie zakresu Zasilacze UPS 60 kVA 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Firma musi posiadać Certyfikat / oświadczenie o uzyskaniu statusu autoryzacyjnego jako Partnera 
Serwisowego producenta Firmy STAR UPS oraz posiada pełen dostęp do oprogramowania 
serwisowego i licencji urządzenie będące przedmiotem postępowania, jak również do oryginalnych 
części zamiennych i podzespołów eksploatacyjnych marki STAR UPS 

Zakres prac. 
 

 sprawdzenie warunków pracy urządzeń, 

 oczyszczenie wnętrza urządzeń, 

 sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego urządzeń, 

 sprawdzenie stanu izolacji zasilaczy UPS, 

 sprawdzenie pewności połączeń przewodów zasilających i odbiorczych zasilaczy UPS, 

 sprawdzenie stanu akumulatorów (pomiary rezystancji wewnętrznej), 

 diagnostykę zasilaczy UPS z użyciem oprogramowania serwisowego, 

1 
SOCOMEC 

UPS 160 

Delphys MP 

Elite 
Zestawy Zasilaczy UPS 160 kVA 2 kpl 

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

 
j.m. 

1 
STAR UPS 

UPS 60 

ST33 60 kVA 

DSP ONLINE 
Zestaw Zasilacz UPS 60 kVA 1 kpl 
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 testowanie urządzeń / systemu pod obciążeniem na obiekcie lub z dostawą obciążenia 
na czas prób przez Wykonawcę, 

 pomiary parametrów zasilaczy UPS, 

 regulację i kalibrację urządzeń w razie konieczności, 

 protokół z przeprowadzonych czynności i zalecenia. 

 Orientacyjny czas realizacji  2 dni 
 

Zadanie 7  Przegląd Baterii Kondensatorów BK-95; BKD-95 

 
 
      

 BK-95; BKD-95 Taurus Baterie Kondensatorów  7 Szt. 

Zakres prac. 
 

opis przedmiotu zamówienia: 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych, 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 przegląd  aparatów rozdzielczych i sterowniczych  

 inne pomiary związane z technologią  urządzeń 

 Orientacyjny czas realizacji  7 dni 
 
Zadanie 8 Zestawienie Instalacji Systemu SZR budynku. 

 

Zakres prac. 
 

opis przedmiotu zamówienia: 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 przegląd automatyki, aparatów rozdzielczych i sterowniczych  

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

 
j.m. 

1 EATON MAX - 1 Zintegrowany moduł automatyki SZR 4 szt. 

2 UPS MAX1 
DESK 

POWER 300 
 UPS 300 4 szt. 

3 EATON MAX 3 Zintegrowany moduł automatyki SZR 2 szt. 

4 UPS MAX3 
DESK 

POWER 300 
 UPS 300 2 szt. 

5 SSZR projekt Okablowanie  1 szt. 

6 GWP Projekt System GWP 3 szt. 

7 SOCOMEC ATYS C 30 

Zestawy sterownik + osprzęt  

indywidualny dedykowany dla czterech 

szaf 6SXX.TR.002 

4 szt. 
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 przegląd i pomiar urządzeń UPS podtrzymujących zasilanie systemu, 

 sprawdzenie poprawności zadziałania SZR  

 sprawdzenie układów GWP  

 inne pomiary związane z technologią systemu. 

 Orientacyjny czas realizacji  7 dni 
 
Zadanie 9a  Zestawienie Instalacji Systemu sterowania i zasilania SZS 

 

Zakres prac. 
 

      Opis przedmiotu zamówienia: 

 sprawdzenie warunków pracy urządzeń, 

 oczyszczenie wnętrza urządzeń, 

 sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego urządzeń, 

 sprawdzenie stanu izolacji zasilaczy UPS, 

 sprawdzenie stanu akumulatorów (pomiary rezystancji wewnętrznej), 

 sprawdzenie pewności połączeń przewodów zasilających i odbiorczych , 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych, 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, 

 przegląd rozdzielnic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych  

 inne pomiary związane z technologią systemu 

 Orientacyjny czas realizacji  30 dni. 
 

Zadanie 9b  Zestawienie Instalacji systemy wyciągu oraz napowietrzania ppoż  

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

 
j.m. 

1 KNW projekt Centrale Klimatyzacyjne  61 szt. 

2 SZS  projekt Szafy zasilające 35 szt. 

3 SZS/AUT projekt  Szafki sterownicze 62 szt. 

4 FAL projekt Falowniki 122 szt.  

lp. 

Oznaczenie 

wyrobu 

(materiałów, 

urządzeń, 

wyposażenia 

Typ: Urządzenie: 
Ilość 

 
j.m. 

1 WWS projekt Wentylatory wyciągu  16 szt. 

2 WWD projekt Wentylatory dachowe 32 szt. 

3 WNP projekt Wentylatory napowietrzania p.poż 40 szt. 
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Zakres prac. 
 

  Opis przedmiotu zamówienia: 

 sprawdzenie warunków pracy urządzeń, 

 sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, 

 sprawdzenie stanu okablowania urządzeń, 

 sprawdzenie pewności połączeń przewodów zasilających , 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych, 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

 pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, 

 przegląd rozdzielnic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych  

 inne pomiary związane z technologią systemu 

 Orientacyjny czas realizacji  30 dni 
 

Wytyczne ogólne dla zadań od 1 do 9 

 Wykonawcy przed przystąpieniem do prac, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogramy prowadzonych prac dotyczących poszczególnych zadań, w celu 
ustalenia terminów i kolejności wprowadzenia poszczególnych  ekip na obiekt oraz do 
poszczególnych pomieszczeń. 

 Wykonawca po przeprowadzeniu niezbędnych prac kontrolno- pomiarowych, przewidzianych 
dla poszczególnych Zadań, przed podpisaniem protokołu końcowego wykonania 
poszczególnych zakresów, zobowiązany jest do dostarczenia jednej kopii kompletnej 
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, oraz kopii kompletnej dokumentacji 
powykonawczej zgranej na nośniku danych, w wersji elektronicznej z możliwością pełnej 
edytowalności przez Zamawiającego, zawartości nośnika (ms office ; Excel),  

 Wykonawca zobowiązany jest również  do załączenia w dokumentacji powykonawczej (po 
kontrolno-pomiarowej), Uwag dotyczących stanu badanych instalacji i  urządzeń oraz 
określenie zakresu prac do wykonania, wynikających z przeprowadzonych przeglądów.   

 

 

 

 

4 SZS projekt Szafy zasilająco sterownicze 35 szt. 


