
Warszawa, dnia4 grudnia 2017 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
AL. J. CH. SZUCHA 2/4

00-582 WARSZAWA
NIP 526-23-86-150

RCL.BA.271 1.31 / 2017

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU NR 21/2017

Zamawiający:

Skarb Państwa — Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedniiotem zamówienia jest wykonanie dwóch kwartalnych przeglądów

konserwacyjnych i utrzymanie w stanie technicznej sprawności wyposażenia

instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), zwaną dalej „instalacją

SAP”

2) Opis zainstalowanych urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej stanowi

załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2

do rozeznania, zwanych dalej „IPU”.

3) Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych zawiera załącznik nr 3 do IPU.

4) Informacje dodatkowe:

a) sposób konserwacji instalacji i urządzeń SAP wykonawca prowadzić będzie

zgodnie z właściwymi instrukcjami producentów (DTR), specyfikacją PKN

CEN/TS 54-14:2006, PN-E-08350- 14 oraz rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków

bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006

r., Nr 140, poz. 994),
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b) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania Instrukcji postępowania

na wypadek alarmu centrali sygnalizacji pożaru, w tym m.in. dotyczącej

alarmu „Pożar” oraz alarmu „Uszkodzenie”, w terminie określonym w IPU.

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zaktualizowania Regulaminu dla

użytkowników pomieszczeń, w których są zainstalowane czujki sygnalizacji

pożaru zawierające źródło promieniowania izotopowego, w terminie

określonym w IFU.

d) wykonywanie niezbędnych napraw i/lub wymiany wyeksploatowanych

instalacji i urządzeń SAP wraz z udzieleniem 12 miesięcznej gwarancji na

zamontowane materiały i urządzenia użyte podczas napraw

lub w przypadku doraźnych zakupów — na okres odpowiadający okresowi

gwarancji udzielonej Wykonawcy przez sprzedawcę.

2.3. Zamawiający informuje, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla

wykonawców w dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w celu szczegółowego

zapoznania się z przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń

wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny:

1) w trakcie wizji lokalnej zostanie przedstawiona do wglądu dokumentacja

techniczna powykonawcza zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego systemu

SAP,

2) zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e

mail: wwicik@rcl.gov.pl wraz z podaniem informacji o osobach uczestniczących

w wizji, nazwy i adresu firmy oraz nr tel. kontaktowego.

3) Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej,

niż wskazany powyżej.

3. Miejsce wykonania zamówienia: al. J. Ch. Szucha 2/4, OO-582 Warszawa.

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

4.1. Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń SAP będzie prowadzone od dnia 1 stycznia 2018 r.

do dnia 30 czerwca 2018 r.

4.2. Harmonogram przeglądów w okresie obowiązywania umowy:

— do: 31 marca; do 15 czerwca 2018 r.
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5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami:

Lp. Kryterium Waga

1
Cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej

9Osprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP (Cn)

2 Cena brutto 1 roboczogodziny w przypadku napraw (RBG) 10%

1) Cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń SAP —90 %

Punkty w kryterium „cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie

technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP” zostaną przyznane wg.

poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej

Cn = x 90%

Cena oferty badanej

2) Cena brutto 1 roboczogodziny w przypadku napraw — 10%

Punkty w kryterium „cena brutto 1 roboczogodziny w przypadku napraw” zostaną

przyznane wg. poniższego wzoru:

RBG of.n.

RBG = x 10%

RBG of.b.

gdzie:

RBG — liczba punktów za kryterium cena 1 roboczogodziny

RBG of. . — cena za 1 roboczogodzinę oferty najniższej

RBG of. b. — cena za 1 roboczogodzinę oferty badanej

L,czna ocena punktowa = Cn ÷RBG

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Warunki udziału w rozeznaniu rynkowym:

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia

do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
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ich posiadania oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują

osobanii zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na

prowadzenie działatności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia

realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz konserwacji systemów

i urządzeń alarmowych wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób

i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432);

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu, instalowania i obsługi jonizacyjnych

czujek dymu zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe

(Dz. U. z 201”7 r. poz. 149);

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji

elektrycznych;

4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne świadectwo

bezpieczeństwa przemysłowego (oznaczone klauzulą „poufne”), zgodnie z ustawą

z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1167);

5) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie

projektowania sygnalizacji pożarowej, np. świadectwo Stowarzyszenia

Inżynierów i Techników Pożarnictwa (S1TP) i/lub Instytutu Techniki Budowlanej

(ITB);

6) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że, w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy — w tym

okresie), należycie zrealizował lub należycie realizuje — co najmniej 3 usługi,

w zakresie konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń SAP, z których każda spełnia łącznie

następujące warunki:

• usługa byłaJjest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej

6 kolejnych miesięcy;

• wartość wykonanej/wykonywanej usługi wynosiłaiwynosi co najmniej

6 000,00 zł brutto
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UWAGA!

• przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę,

• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania

w zakresie wartości danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej (tj.

od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania

ofert) i ten parametr wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie

doświadczenia.

7) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował

co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne certyfikaty dotyczące montażu,

konserwacji i serwisu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru dla centrali typu:

EBLS 12 G3 firmy Panasonic oraz aktualne poświadczenia bezpieczeństwa,

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

6.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w rozeznaniu rynku będzie

dokonana w oparciu o treść dokumentów, o których mowa w pkt 7 rozeznania,

na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.

6.3 Oferta wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą oceniane.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

7.1. Wypełniony formularz oferty.

7.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykonawcę odpowiednich

uprawnieńlkwalifikacji/świadectw w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu

zamówienia:

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług

ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz

konserwacji systemów i urządzeń alarmowych wydaną przez Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432);

2) aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zgodnie z ustawą z dnia

5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.

1167);

3) aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu,

instalowania i obsługi jonizacyjnych czujek dymu zgodnie z ustawą z dnia

29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 149);
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4) aktualne uprawnienia w zakresie projektowania sygnalizacji pożarowej, np.

świadectwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) ulub

Instytutu Techniki Budowlanej (ITB);

5) aktualne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych

„7.3. Dokumenty potwierdzające że usługi wyszczególnione w wykazie doświadczenia

wykonawcy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

„7.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji

zamówienia:

1) odpowiednich uprawnień/kwalifikacji/świadectw w zakresie niezbędnym do

realizacji przedmiotu zamówienia,

2) aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji

niejawnych.

7.5. Dokumenty rejestrowe firmy (odpis KRS, wydruk z CEIDG, PESEL właściciela

w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna

zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie

będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

8. Miejsce i termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22 grudnia 2017 r. do godziny: 1200.

8.2. Ofertę można złożyć:

1) osobiście w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4,

OO-582 Warszawa, Kancelaria Ogólna z dopiskiem na kopercie:

Rozeznanie rynku nr 21/2017

Oferta na

„Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)”

2) przesyłając drogą elektroniczną na adres: zamowienia_wzp@rcl.gov.pl (należy

dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty,

o których mowa w pkt 7 rozeznania).

8.3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 8.1. zostaną niezwłocznie zwrócone

bez otwierania.

8.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
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9. Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktu:

Pan Waldemar Wicik, teł: (22) 691-73-83, e-mail: wwicik@rcl.gov.pl

10. Uwagi końcowe:

10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania bądź jego unieważnienia

bez podania przyczyny.

10.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,

pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi

Wykonawcami.

10.4. Wykonawcom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu

odstąpienia przez Zamawiającego od rozeznania albo jego unieważnienia.

10.5. Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie

na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej

ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty

z wymaganiami.

10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

10.7. Niniejsze rozeznanie nie stanowi zobowiązania Centrum do zawarcia umowy,

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor komórki organizacyjnej
Centrum właściwej do spraw
zamówień publicznych/osoba

upoważniona

Załączniki:

Załącznik nr t — Formularz oferty

Załącznik nr 2 — Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku — Formularz oferty

OFERTA

Zamawiający:

Skarb Państwa — Rządowe Centrum Legislacji

Al. J. Ch. Szucha 2/4

OO-582 Warszawa

W odpowiedzi na przekazane rozeznanie rynku nr 21/2017 na Świadczenie usługi

konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji i

urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru

my, niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez podmioty
występujqce wspólnie podać należy nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających

wspólną ofertę

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozeznaniem rynku.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami rozeznania rynku i nie wnosimy

do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości:

a) zł netto, (słownie złotych OO/100),

b) % podatek VAT,

c) zł brutto, (słowniern złotych OO/100),

w tym:

Usługi serwisowania instalacji i urządzeń
Wartość netto Wartość brutto

SAPw2O18r.

I kwartał

II kwartał

RAZEM

I



4. Przy wykonywaniu napraw oferujemy cenę za 1 roboczogodzinę w wysokości:

Usuwanie awarii instalacji i urządzeń
Wartość netto Wartość brutto

SAP_w_2018_r.

I kwartał

II kwartał

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Opis prac wykonanych w
ramach zamówienia Okres Nazwa i adres

Nazwa i przedmiot Wartość
L.p. zamówienia potwierdzających wykonywania . . zlecającegozamowienia

spełnianie wymagań zamówienia zamowieme
Zamawiającego

2

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie.

6. Oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować osobami skierowanynii do

realizacji zamówienia:

Lp. Imię i Nazwisko Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

2

Do wykazu osób należy dołączyć stosowne kopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie odpowiednich

uprawnień/kwalifikacji/świadectw w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz aktualne

poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniajace do dostępu do informacji niejawnych

7. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia 1 stycznia

2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych

postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do rozeznania rynku.
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10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami istotnych postanowień umowy

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w rozeznaniu rynku, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego rozeznania należy kierować do:

Imię i nazwisko

Adres

Telefow Faks

Adres e-maiF

12. Załączniki:

12.1

12.2

„dnia

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku — Istotne postanowienia umowy (IPU)

*1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wykonywania kwartalnych przeglądów

konserwacyjnych i utrzymania w stanie technicznej sprawności wyposażenia instalacji

i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru, zwanej dalej „instalacją SAP”, zainstalowanych

na terenie siedziby Zamawiającego.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w szczególności zobowiązany

jest do:

1) wykonywania przeglądów instalacji SAP;

2) wykonywania koniecznych napraw instalacji SAP;

3) usuwania awarii instalacji SAP na każde wezwanie Zamawiającego.

3. Wykaz urządzeń instalacji SAP zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego zawiera

załącznik nr 1 do umowy.

4. Zakres czynności konserwacyjnych instalacji SAP zawiera załącznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością

przy zachowaniu profesjonalizmu działania.

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków

wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

*2

Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Przeglądami i naprawami objęte są instalacje i urządzenia sygnalizacji alarmu pożaru

zgodne z właściwymi instrukcjami producentów instalacji i urządzeń (tj. dokumentacją

techniczno-ruchową — DTR), specyfikacją PKN-CENITS 54-14:2006, PN-E-08350-14

oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

(Dz. U. z 2006 r., Nr 140, poz. 994).

2. Wykonawca wykonywać będzie konieczne naprawy wynikające z przeglądów

oraz w ramach usuwania awarii, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 3.

3. Do napraw ujawnionych w trakcie usługi konserwacji lub napraw związanych

z usuwaniem awarii, Wykonawca sporządzi każdorazowo protokół konieczności
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wymiany/naprawy wraz z kosztorysem ofertowym, celem akceptacji przez

Zamawiającego, uwzględniającego koszty poszczególnych materiałów i robocizny wg

stawki za roboczogodzinę, o której mowa w 4 ust. 3 umowy. Koszty materiałów

ponosić będzie Wykonawca na podstawie odrębnej pozycji w fakturach Wykonawcy,

do których załączać on będzie kopie faktur zakupu materiałów.

4. W przypadkach awarii urządzeniaJczęści osprzętu wynikającego z eksploatacji (np.

czujka dymu) w celu przywrócenia poprawnego działania Wykonawca zobowiązany

jest zainstalować urządzenie (np. czujki dymu) zastępcze do momentu jego wymiany na

zakupiony, po uwzględnieniu warunków określonych w ust. 3.

5. Po każdorazowym wykonaniu przeglądu, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1,

Wykonawca sporządzi protokół przeglądu. Protokół, po pisemnym potwierdzeniu przez

przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury przez

Wykonawcę.

6. Po wykonaniu czynności, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 2 i 3, Wykonawca dokona

sprawdzenia systemu bezpieczeństwa i sporządzi każdorazowo protokół wykonania

naprawy. Protokół, po pisemnym potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego,

będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7. Wykonawcy nie wolno, bez uzyskania zgody Zamawiającego, podziecać wykonania

prac objętych niniejszą umową.

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty zgodności z normą systemu

zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń

elektronicznych na proponowane wyroby (atesty europejskie lub PN) dopuszczające do

użycia w RP.

9. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałami zużytymi,

zdemontowanymi podczas napraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).

10. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) bezzwłocznego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich

zauważonych usterkach urządzeń instalacji SAP i/lub błędach w funkcjonowaniu

instalacji i podjętych czynnościach w celu ich wyeliminowania;

2) wydelegowania konserwatora na wezwanie Zamawiającego do usunięcia

niesprawności instalacji SAP w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od przekazania

wezwania pod nr tel. (...) lub pod adres e-mailU @

1 L Wykonawca w terminie do 1 m-ca, od daty zawarcia umowy, zobowiązany będzie do

opracowania Instrukcji postępowania na wypadek alarmu centrali sygnalizacji pożaru,
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w tym m.in. dotyczącej alarmu „Pożar” oraz alarmu „Uszkodzenie”, będącej

w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do ww.

Instrukcji, a Wykonawca ma obowiązek ich uwzględnienia.

12. Wykonawca w terminie do 1 m-ca, od daty zawarcia umowy, zobowiązany będzie do

zaktualizowania Regulaminu dla użytkowników pomieszczeń, w których są

zainstalowane czujki sygnalizacji pożaru zawierające źródło promieniowania

izotopowego. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do ww. Regulaminu,

a Wykonawca ma obowiązek ich uwzględnienia.

*3

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy

Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (Warszawa,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4).

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia

30 czerwca 2018 r.

3. Ustala się następujący harmonogram przeglądów kwartalnych w okresie

obowiązywania umowy:

— do: 31 marca; 15 czerwca 2018 r.

*4

Wynagrodzenie

Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przeglądów nie może przekroczyć

kwoty zł (słowniern złotych OO/100) z VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu

przeglądów w ratach kwartalnych:

1) za I kwartał, w kwocie zł (słownie złotych OO/100) z VAT;

2) za II kwartał, w kwocie zł (słowniern złotych OO/100) z VAT.

3. Strony ustalają że przy wykonywaniu napraw/usuwania awarii Wykonawca stosować

będzie stawkę za 1 roboczogodzinę zawierającą koszty dojazdu do siedziby

Zamawiającego w wysokości:

1) za I kwartał, w kwocie zł (słowniern złotych 00/100) z VAT;

2) za II kwartał, w kwocie zł (słownie: złotych 00/100) z VAT.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty

związane z realizacją umowy, w tym w szczególności: opłaty i podatki obowiązujące na
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terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne należności np. cła, koszt dojazdu

pracowników Wykonawcy do miejsca świadczenia usług, itp.

5. Wynagrodzenie przez okres realizacji umowy nie może ulec zmianie.

*5

Zaptata

1. Wynagrodzenie, określone w 4 ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu przeglądów

w kwotach określonych w 4 ust. 2, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur,

wystawianych po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu przeglądu,

o którym mowa w 2 ust. 5.

2. Wynagrodzenie z tytułu napraw/usunięcia awarii, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 2 i 3,

płatne będzie z dołu, po wykonaniu napraw/usunięciu awarii na podstawie prawidłowo

wystawionych faktur, wystawianych po podpisaniu przez Zamawiającego bez

zastrzeżeń protokołu wykonania usługi/naprawy, o którym mowa w * 2 ust. 6.

3. Wszystkie płatności w ramach umowy realizowane będą w terminie do 21 dni od dnia

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr

prowadzony przez

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć faktury, o których mowa w ust. 1 i 2 najpóźniej

w terminie 24 godzin od dnia podpisania protokołów.

6. Na fakturach Wykonawca umieści symbol i numer umowy.

„7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

*6

Nadzór nad wykonaniem umowy

1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów

z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:

— Pan teł. (22) 694-...-...., e-mail @rcl.goy.pl

2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy

sprawowany będzie przez:

— Pan/i „ tel „ e-mail @

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności

pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.
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*7

Kary umowne

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przeglądów,

o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 — w wysokości 20% wynagrodzenia za dany

kwartał;

2) za opóźnienie w wykonywaniu czynności określonej w 2 ust. 10 pkt 2 —

w wysokości 2% wynagrodzenia za dany kwartał, za każdą rozpoczętą godzinę

opóźnienia;

3) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego

z przyczyn zależnych od Wykonawcy — w wysokości 20% — wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w * 4 ust. 1.

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto

określonego w 4 ust. 1.

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

zastrzeżonych kar umownych.

4. W wypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, instalacji i urządzeń.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt l-2

z przysługuj ącego mu wynagrodzenia.

6. O ile kary umowne nie zostaną potrącone zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu

poprzednim, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania

do zapłaty.

*8

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości

na zamontowane materiały i urządzenia użyte podczas napraw lub w przypadku

doraźnych zakupów. Okres ten nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest

producentem materiału/urządzenia, a warunki gwarancji producenta

materiału/urządzenia przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej

umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany

w gwarancji producenta materiału/urządzenia. Gwarancja producenta udzielona jest

niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej
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przez producenta materiału/urządzenia potwierdzą załączone przez Wykonawcę

dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru

trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji

jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy

stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 5”77 kodeksu

cywilnego.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć

i bezpłatnie zamontować materiały i urządzenia wolne od wad.

3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej

gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady

fizyczne i prawne.

*9

Odpowiedzialność Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że nieruchomość, stanowiąca siedzibę Zamawiającego,

stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zamawiającego.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione przez

Wykonawcę w miejscu wykonywania robót i poza nim.

* 10

Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki techniczne, w jakich mają być

wykonywane prace i nie zgiasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Oświadcza

ponadto, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i osobami posiadającymi odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje w zakresie wykonania przedmiotu umowy, a także

materiałami niezbędnyriti do wykonania prac zgodnie z umową, z zachowaniem

bezpieczeństwa i wszelkich norm jakościowych w tym zakresie.

2. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją

niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego, posiadają aktualne szkolenia w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do

wykonywania tego rodzaju pracy oraz zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym

występującym na zajmowanym stanowisku pracy.

3. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją

umowy, posiadają aktualne certyfikaty dotyczące montażu, konserwacji i serwisu

systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru dla centrali typu: EBL512 03 firmy

Panasonic. Wykonawca zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu ww.
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dokumentów, na każde jego żądanie w trakcie wykonywania czynności, o których

mowa w 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z warunkami i drogami ewakuacji,

ogłoszonej w przypadku wystąpienia sytuacji miejscowego zagrożenia.

5. Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych

w Rządowym Centrum Legislacji. Oświadcza ponadto, że w przypadku uzyskania przez

pracowników Wykonawcy dostępu do danych osobowych Zamawiającego,

niezwłocznie zgłosi ten fakt Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie

Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w miejscu wykonywania

przedmiotu umowy przepisów bhp i ppoż. przez jego pracowników oraz właściwe

zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi. Wykonawca we własnym

zakresie zapewnia swoim pracownikom odzież ochronną oraz środki ochrony

indywidualnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe

w siedzibie Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony

środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich innych procedur

porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich

za wszelkie szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy w związku

z prowadzonymi pracami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność

za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników

Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich uprawnionych do przebywania

w miejscu wykonywania umowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu

lub uszkodzeniu mienia Zamawiającego.

9. Szkody, o których mowa w ust. 8, powinny być naprawione lub wyrównane w ciągu

24 godzin od momentu jej wyrządzeniaipowstania.

*11

Poufność

Wykonawca zachowa w tajemnicy, wszelkie informacje i/lub wiadomości, z którymi

zapoznał się w związku z realizacją umowy, w szczególności dotyczące rozkładu

pomieszczeń, używanego systemu zabezpieczeń alarmowych, sposobu i rozkładu

godzin dokonywania patrolowania siedziby oraz firm wykonujących usługi na rzecz

Zamawiającego w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu.
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2. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum

Legislacji.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji

powszechnie dostępnych lub też informacji, które udzielone są na żądanie właściwych,

uprawnionych do tego organów.

* 12

Zmiana i odstąpienie od umowy

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem

6 ust. 3.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem

natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca okresowo zaprzestał wykonywania przedmiotu urnowy, niezależnie

od długości tego okresu;

2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,

określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy

zgodnie z jej warunkami lub rażąco narusza zobowiązania umowne;

3) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej.

3. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zaistnienia

zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

4. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron umowy

za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec

miesiąca kalendarzowego.

* 14

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu

umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego

załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8



3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Do umowy dołączono załączniki, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 — Wykaz urządzeń instalacji SAP

Załącznik nr 2— Zakres czynności konserwacyjnych instalacji SAP

Załącznik nr 3— Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy — Wykaz urządzeń instalacji SAP

1. W siedzibie Rządowego Centrum Legislacji system sygnalizacji pożarowej oparty jest

o następujące urządzenia:

Sygnalizatory pożaru: typ elem. szt. ilość

— jonizacyjne czujki dymu 2300 szt. 304

— optyczne czujki dymu 2304 szt. 105

— ręczne ostrzegacze pożarowe 2333 szt. 29

— czujki temperatury 2330 szt. 6

— izolator zwarć 2370 szt. 57

— wskaźniki zadziałania czujki 2270 szt. 102

RAZEM szt. 603

Urządzenia:

— centrala EBL 512 G3 5000PRTPL szt. 1

z drukarką 5000PRN

— centrala EBL 512 G3 5001PL szt. 1

bez płyty czołowej

— moduły wejścia / wyjścia 336 lP 336 1PL szt. 4

— akumulator bezobsługowy 12V/4OAh SP-12-40 szt. 4

2. Centrala nadzoruje 4 pętle komunikacyjne, do których można podłączyć 512 elementów

adresowalnych.

3. Posiada panel prezentacyjny z wyświetlaczem alfanumerycznym, na którym

wyświetlane są wszystkie alarmy (pożarowy, techniczny i uszkodzeniowy) z podaniem

numeru strefy, adresu w strefie, czasu i opisu zdarzenia.

4. Wszystkie elementy SAP posiadają certyfikaty CNBOP i świadectwa dopuszczenia do

stosowania w ochronie ppoż.
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Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy — Zakres czynności konserwacyjnych

W ramach świadczenia usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej

sprawności instalacji i urządzeń SAP do zadań wykonawcy należy wykonywanie

przeglądów konserwacyjnych, a w szczególności:

1) sprawdzanie wszystkich urządzeń instalacji, rozmieszczenia i zamocowania,

2) sprawdzanie centrali i podcentrali sygnalizacji pożaru wraz z ich podstawowym

i awaryjnym źródłem zasilania,

3) sprawdzanie pętli komunikacyjnych i linii sygnalizacyjnych,

4) sprawdzanie poprawności działania ręcznych i automatycznych sygnalizatorów

alarmu pożaru,

5) sprawdzanie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora

alarmowego,

6) sprawdzanie urządzeń dodatkowych,

7) sprawdzanie czy system alarmowy jest w stanie całkowitej gotowości do pracy.

II. Czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej 1 raz na 3 miesiące,

w każdym trzecim miesiącu kwartału.

1. Centrale i podcentrale sygnalizacji pożaru wraz z ich podstawowym zasilaniem:

— przeprowadzenie testów centrali (podcentrali), sprawdzenie stanu

technicznego i parametrów zgodnie z DTR;

— przeprowadzenie testów centrali (podcentrali) SAP w zakresie przesyłania

sygnału do obwodu automatyki i sterowania wentylatorów w centralach

wentylacyjnych, klap oddymiających oraz klap nawiewowych;

— sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych;

— sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek,

manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków;

— sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu

połączeń pakietów i paneli w centrali wraz z wymianą lub naprawą

uszkodzonych pakietów;

— czyszczenie centrali i podcentralki.
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2. Awaryjne źródło zasilania:

— sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych,

wartości napięcia i ładowania prądu;

— sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne

w przypadku zaniku napięcia w sieci;

— sprawdzenie stanu zabezpieczeń;

— czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.

3. Pętle komunikacyjne i linie synaIizacyine:

— sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii

sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących i linek

nośnych;

— usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie ich normalnej

eksploatacji;

— sprawdzenie zadziałania każdej pętli komunikacyjnej poprzez losowo

wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia,

temperatury a w przypadku przycisku — poprzez uruchomienie ręczne.

4. Ręczne i automatyczne syna1izatory alarmu pożaru:

— sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru,

(sensorów, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, syrenek alarm);

— sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków;

— wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone

i przetestowane w laboratorium firmy konserwującej.

5. Urządzenia dodatkowe:

— sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych

(dzwonków, głośników, syrenek, buczków), a także klap dymowych.

III. Czynności wchodzące w zakres konserwacji rocznej:

Pomiary dozymetryczne czujek izotopowych dymu, zgodnie z rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze

źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r., Nr 140, poz. 994).
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IV. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Opracowania Instrukcji postępowania na wypadek alarmu centrali sygnalizacji pożaru,

w tym m.in. dotyczącej alarmu „Pożar” oraz alarmu „Uszkodzenie”, będącej

w posiadaniu Zamawiającego.

2. Zaktualizowania Regulaminu dla użytkowników pomieszczeń, w których są

zainstalowane czujki sygnalizacji pożaru zawierające źródło promieniowania

izotopowego.
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