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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH SYSTEMÓW
SYGNALIZACJI POŻARÓW
W OBIEKTACH PIWET-PIB PUŁAWY
1. Państwowy Instytut Laboratoryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty
cenowej na sukcesywne wykonywanie przeglądów konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru
w obiektach Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
3. ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
Wykaz zainstalowanych urządzeń, objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w załączniku nr 1:
„Wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru”.
Harmonogram przeglądów konserwacyjnych ujęty jest w załączniku nr 2: „Harmonogram przeglądów
konserwacyjnych”.
Zakres świadczonych usług w zakresie przeglądu konserwacyjnego systemu sygnalizacji pożaru jest
następujący:
Zakres przeglądu pełnego:
 sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i podjęcie wynikających z nich działań;
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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 sprawdzenie zdatności centrali pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych
np. sterowania wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, kontrolą dostępu;
 zadymienie wszystkich czujek systemu, zapewniające sprawdzenie poprawności ich działania;
 sprawdzenie działania zainstalowanych następujących urządzeń: przycisków pożarowych,
sygnalizatorów
akustycznych,
modułów
liniowych
sterujących
i monitorujących;
 sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i
zabrudzeń;
 sprawdzenie stanu akumulatorów rezerwowych;
Zakres przeglądu skróconego:
 sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i podjęcie wynikających z nich działań;
 sprawdzenie maksymalnie 10% urządzeń systemu zapewniające sprawdzenie poprawności ich
działania;
 sprawdzenie czy centrala prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;
Wykonawca musi posiadać kwalifikacje do wykonywania konserwacji instalacji ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami prawa (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
późn. zm., Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm., Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z późn. zm., PKN-CEN/TS 5414:2006 System sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja
instalacji.) – wykonawca musi posiadać autoryzację lub inny dokument poświadczający przeszkolenie u
producenta.
5. INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

ICH

DOKUMENTACH,

JAKIE

MUSZĄ

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3),
2) wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 4),
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika
prawo do reprezentowania Wykonawcy,
4) dokumenty poświadczające przeszkolenie u producenta urządzeń,
5) oświadczenie o posiadaniu urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 5)
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
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Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
 w postaci elektronicznej na adres Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl,
 faksem (81 889 3350),
 pocztą, przesyłką kurierską,
 osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś
wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje,
zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
9. WSKAZANIE OSÓB
WYKONAWCAMI:

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Z

Anna Bogusz, Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium: cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań
Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
a w szczególności
dotyczących przedmiotu zamówienia.
11. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wykonawca za wykonanie 1 przeglądu konserwacyjnego otrzyma wynagrodzenie wyliczone
z podzielenia ceny ofertowej przez liczbę planowanych przeglądów.
Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty jej otrzymania wraz
z załączoną kserokopią protokołu wykonania usługi po wykonaniu każdego z przeglądów.
12. ODRZUCENIE OFERT:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przez Zamawiającego.
13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘOWANIA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta;
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty.
14. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zaklejonej kopercie na adres: Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy z
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dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru.
DZ- 2501/277/19”
Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2019 r. do godziny 11:00.
Załączniki:
1) Wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru,
2) Harmonogram przeglądów konserwacyjnych,
3) Formularz ofertowy,
4) Formularz cenowy,
5) Wzór oświadczenia o posiadaniu urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
6) Wzór umowy.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
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”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem;
 odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− 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 **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 Wykonawcy nie przysługuje:
− 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.

______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
**
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 prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*
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