Szczecin 11.07.2011.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR TE.220- 22/2011
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. PZP , niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na
wykonanie zadania p.n. :

Projekt przebudowy układów pomiarowych energii elektrycznej w Samodzielnym
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie .
1. Zakres przedmiotu zamówienia .
Zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy wraz z załącznikami - stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagane dokumenty wymagane przy składaniu oferty cenowej.
2.1. Oferta cenowa - na załączonym wzorze.
3. Wymagane dokumenty wymagane w przypadku wyboru oferty przed podpisaniem umowy.
3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
3.2. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy.
4. Dostępna dokumentacja :
Niepełna - dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie – Budynek „W” Działu
Technicznego – pokój nr 5 ( Główny Energetyk).
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
42 dni od daty podpisania umowy.
6. Wizja lokalna.
Obowiązkiem oferenta ( Wykonawcy ) jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie ustalonym z upoważnioną sobą
Zamawiającego do kontaktu z oferentami. Oferty złożone przez oferentów, którzy nie przeprowadzili wizji lokalnej zostaną
odrzucone.
7. Upoważniona osoba Zamawiającego do kontaktu z oferentami :
W sprawie wglądu do dokumentacji, przeprowadzenia wizji lokalnej oraz udzielenia dodatkowych informacji odnośnie
przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt :
Główny Energetyk Zamawiającego – Henryk Sroka - tel. 091- 813 95 35, kom. 664 988 376 , fax : 091- 813 95 49 .
8. Termin składania ofert :
22.07.2011
9. Miejsce składania ofert :
pocztą na adres : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
z dopiskiem Główny Energetyk lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie – Budynek „W”
Działu Technicznego – pokój nr 5 ( Główny Energetyk).
10. Kryteria wyboru oferty.
Oferowana cena : 100 % .

W załączeniu :
1. Załącznik nr 1 do zaproszenia:
- Projekt umowy;
2. Załącznik nr 1 do umowy :
- Oferta cenowa;
3. Załącznik nr 2 do umowy :
- Zakres przedmiotu umowy.
4. Załącznik nr 3
- Wykaz uprawnionych osób wszystkich specjalności
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do zaproszenia nr TE.220-22/2011
Projekt

UMOWA N r TE-2/2011
na przebudowę układów pomiarowych energii elektrycznej

zawarta w dniu

.2011 r. w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851 – 25 – 37 – 954
zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

1. Dyrektor
a:
....................................................................................................................................................................
z siedzibą
....................................................................................................................................................................
NIP .......................................................
zwaną „Wykonawcą „ , którą reprezentuje:
1. …………………...

-

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

2. ……………………

-

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

o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta stosownie do treści art. 4, pkt. 8) Ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo
zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO netto.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą :
„Projekt przebudowy układów pomiarowych energii elektrycznej w Samodzielnym Publicznym
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”.
Wspólny słownik zamówień – CPV 71323100-9 – Usługi projektowe systemów zasilania energią elektryczną.
3. Zakres rzeczowy projektu przebudowy układów pomiarowych energii elektrycznej obejmuje :
3.1. projekt techniczny : 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF,
3.3. przedmiar robót : 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF,
3.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót : 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w
wersji elektronicznej PDF,
3.4. kosztorys inwestorski : 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej PDF.
4. Szczegółowy zakres projektu przebudowy układów pomiarowych określa załącznik nr 2 do Umowy.
§2
Obowiązki stron
1.

Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Udostępnienie dostępu Wykonawcy do wszystkich obiektów, sieci i instalacji w których będzie realizowany
przedmiot Umowy.
1.2. Weryfikacja wykonanego przez Wykonawcę projektu technicznego przebudowy układów pomiarowych
energii elektrycznej ( pkt 3.1 ust 3 § 1 Umowy) w terminie 2 dni od daty jego przedłożenia do weryfikacji
przez Wykonawcę.
1.3. Protokólarny odbiór od Wykonawcy uzgodnionego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - ENEA
Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, kompletnego projektu przebudowy układów pomiarowych
energii elektrycznej w terminie 3 dni od daty jego otrzymania.
1.4. Niedotrzymanie przez Zamawiającego ustalonych warunków i terminów określonych w pkt 1.1÷1.3 § 2
2

Umowy zwalnia Wykonawcę z konieczności dotrzymania ustalonego terminu realizacji
Umowy oraz przedłuża termin realizacji przedmiotu Umowy o czas zwłoki.

przedmiotu

2. Obowiązki Wykonawcy.
2.1. Zapewnienie by osoby wykonujące przedmiot Umowy posiadały stosowne uprawnienia.
2.2. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ENEA Operator Sp. z o.o. .
2.3. Uzgodnienie zweryfikowanego przez Zamawiającego projektu technicznego przebudowy układów pomiarowych
energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji
Szczecin.
2.4. Uzgadnianie z Zamawiającym :
• wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych,
• wielkości pierwotnego znamionowego prądu przekładników prądowych przy ich doborze.
2.5. Protokólarne przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego projektu przebudowy układów pomiarowych energii
w terminie i zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczeniami :
2.5.1. o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
2.5.2. o przekazaniu Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia w celu
wykorzystania go w całości lub w części ( t.j. powielania, udostępniania, zbycia, przetwarzania ) do realizacji
robót montażowych i budowlanych.
2.6. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia, Wykonawcę obowiązuje ich usunięcie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na podstawie projektu będącego przedmiotem
niniejszej Umowy.
§3
Terminy umowne wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 42 dni, licząc od daty podpisania
Umowy.
2. Określony w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy termin wykonania przedmiotu Umowy zawiera się również
czas niezbędny na :
•
terminową weryfikację projektu technicznego przez Zamawiającego – zgodnie z pkt 1.2 ust 1 § 2 Umowy,
•
uzgodnienie projektu technicznego przez Wykonawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - z ENEA
Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin– zgodnie z pkt 2.3 ust 2 § 2 Umowy.
§4
Współdziałanie stron
1. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.
2. Upoważnionym przedstawicielem pełniącym nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego jest : ………………………………………………………………………………..
3. Upoważnionym przedstawicielem, odpowiedzialnym za prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy ze
strony Wykonawcy jest : ……………………………………………………….…………………………………………………………..
§5
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto zgodnie
z przedstawioną ofertą cenową z dnia ………………….. - stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy w wysokości
………………………………….
( słownie: …………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. ).
2. Zamawiający nie dopuszcza częściowego rozliczenia należności.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po
uprzednim odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy z którego zostanie sporządzony protokół odbioru.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo sporządzonej faktury.
5. Za dzień zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisu Zamawiającego.
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§6
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 2,5% całkowitego wynagrodzenie ryczałtowe
brutto określonego w ust. 1 § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki,
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 2,5 % całkowitego wynagrodzenie
ryczałtowe brutto określonego w ust. 1 § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad,
c/ za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% całkowitego
wynagrodzenie ryczałtowe brutto określonego w ust. 1 § 5 Umowy.
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokryje szkody faktyczne poniesionej Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych
dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisły związek z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
§7
Zmiany do Umowy
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy,
wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory wynikające z umowy rozpoznaje rzeczowo właściwy Sąd w Szczecinie
§ 10
Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

Wykaz załączników :
1. Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1;
2. Szczegółowy zakres przebudowy
układów pomiarowych - Załącznik nr 2;
3. Wykaz osób które będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia - Załącznik nr 3;
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Załącznik nr 1 do Umowy
...........................................................
pełna nazwa Wykonawcy
i jego siedziby z dokładnym adresem

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON........................................................................ Nr NIP ..................................................................
Nr konta bankowego:
...................................................................................................................................................................
nr telefonu ................................................................ nr faxu ................................................................
e-mail .............................................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr TE.220-22/2011 z 11.07.2011 na wykonanie
zamówienia p.n. :

„Projekt przebudowy układów pomiarowych energii elektrycznej w Samodzielnym
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”
oferuję (emy) wykonanie pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie
obowiązującymi przepisami BHP , pożarowymi i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, na
następujących warunkach :
1. Nasza cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi kwotę :
................................zł .
( słownie : …..................................................................................................................................................)
1.1. Proponowana cena ofertowa brutto jest naszym oferowanym całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym
brutto uwzględniającym wszystkie składniki wynikające z obowiązujących w momencie składania oferty
przepisów państwowych i lokalnych.
1.2. Proponowana cena ofertowa brutto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim.
2. Nasza cena ofertowa netto za przedmiotu zamówienia stanowi kwotę :
................................zł .
( słownie : .....................................................................................................................................................)
3. Podatek VAT 23 % stanowi kwotę : ...............................zł .
( słownie : ....................................................................................................................................................)
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4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach
zawartych w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia TE.220-22/2011 z 11.07.2011 oraz
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że posiadam niezbędna wiedzę oraz wymagane prawem uprawnienia do wykonania robót
będących przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia , a także sprzęt i odpowiednio przygotowanych i
wyszkolonych pracowników
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są
w następujących dokumentach:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. Osobą upoważnioną do podpisywania Umowy jest: ……………………………………..……………..……………
( imię i nazwisko- stanowisko)

9. Jednocześnie przesyłam (y) wymagane zgodnie z TE.220-22/2011 z 11.07.2011 oświadczenia i
dokumenty.
10. Ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

1.
2.
3.
4.
5.

Na ofertę składają się :
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

..............................., dn. ..............................
( miejscowość )

......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Umowy

Szczegółowy zakres przebudowy układów pomiarowych w Samodzielnym Publicznym
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
do zdalnego odczytu – dostosowanie do TPA w obiektach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie :

Lp.

Punkty poboru energii
elektrycznej

1.

Stacja ‘SZPITAL ARKOŃSKI” nr
0308 - 15/0,4 kV

2.

Stacja ‘SZPITAL ARKOŃSKI
APTEKA” nr 0639 - 15/0,4 kV

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.1.

1.2.

Stacja ‘BRONIEWSKIEGO
INTERNA” nr 0778 - 15/0,4 kV
TRAFO 1
Stacja ‘BRONIEWSKIEGO
INTERNA” nr 0778 - 15/0,4 kV
TRAFO 2
Rozdzielnia główna wnętrzowa NN
budynku – zasilanie podstawowe
Rozdzielnia główna wnętrzowa NN
budynku – zasilanie rezerwowe
Rozdzielnia główna wnętrzowa NN
budynku
Rozdzielnia główna wnętrzowa NN
budynku

Moc
umowna
[kW]

Grupa
taryfowa

Szacunkowe
zużycie
roczne
energii
elektrycznej
[MWh]

Arkońska 4
71-455 Szczecin

270

B22

971,0

Arkońska 4
71-455 Szczecin

270

B21

726,0

Arkońska 4
71-455 Szczecin

260

B21

784,0

Arkońska 4
71-455 Szczecin

156

B21

680,0

41

C21

52,0

15

C21

0,0

17

C11/C12a*

13,0

11

C11

2,3

Adres

Broniewskiego 22
71-460 Szczecin
Broniewskiego 22
71-460 Szczecin
Broniewskiego 12
71-460 Szczecin
Broniewskiego 7
71-460 Szczecin

Uwagi

* określona
w trakcie pr.

Przeprojektowane układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej muszą spełniać warunki
opisane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) - ENEA Operator Sp. z o.o. .
Projekt techniczny przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej należy uzgodnić
z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin po uprzednim jego zweryfikowaniu przez
Zamawiającego.

2.

Zakres projektu przebudowy układów pomiarowych energii elektrycznej.

2.1.
2.2.

Opis i ocena stanu istniejącego układów pomiarowych energii elektrycznej.
Dobór i wymiana na nowe lub ewentualna częściowa legalizacja istniejących przekładników prądowych i
napięciowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych zakwalifikowanych do kategorii B wraz z ewentualną
przebudową miejsc zabudowy przekładników.
Dobór i wymiana liczników energii elektrycznych i ich parametryzacja.
Dobór liczników lub jednego przenośnego licznika rezerwowego energii elektrycznej.
Przygotowanie miejsc pod zabudowę wszystkich liczników energii elektrycznej.
Montaż całości wyposażenia uzupełniającego ( ew. zegary , UPS itp.) , osprzętu i okablowania układów
pomiarowych.
Dobór i montaż układów dla zdalnej transmisji danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych
do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego OSD- ENEA Operator Sp. z o.o. oraz do Zamawiającego
( montaż modułów komunikacyjnych, ułożenie okablowania itp.).

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

3.

Przebudowa istniejącej sygnalizacji optyczno-dźwiękowej zaniku napięcia na 4 szt stacjach ŚN w „dyżurce
elektryków”. Zmiana komunikacji radiowej na transmisje kablową. Projekt przebudowy wraz z przedmiarami
i kosztorysem inwestorskim wykonać jako część wydzieloną.
Inne wytyczne do realizacji prac projektowych.

3.1.

Wielkość pierwotnego znamionowego prądu przekładników prądowych należy dobrać w uzgodnieniu z
Zamawiającym przy uwzględnieniu mocy przyłączeniowej oraz mocy umownej aktualnej i docelowej.
3.2. Wszelkie rozwiązania materiałowe i technologiczne należy uzgadniać z Zamawiającym.
3.3. Projekt techniczny musi zakładać wykonanie na jego podstawie robót w sposób zapewniający do minium
czas wyłączenia zasilania punktów poboru energii elektrycznej – szczególnie w odniesieniu do stacji
15/0,4 kV.

Zamawiający :

Wykonawca :
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Załącznik nr 3 do Umowy
……………………………….
pieczęć firmowa wykonawcy

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
„Przebudowa układów pomiarowych energii elektrycznej w Samodzielnym
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”
Znak: TE.220-22/2011
1. Niniejszym oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował następującymi osobami które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia:

Imię i nazwisko

Doświadczenie
zawodowe i
wykształcenie

Kwalifikacje
zawodowe

Zakres
wykonywanych
czynności

Posiadane
uprawnienia
(data wydania,
data ważności,
numer)

2. Do wykazu dołączam oświadczenie potwierdzające kwalifikacje osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia.

............................................., dn. .............................
………………………...........................................................
pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* niepotrzebne skreślić

9

