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ZAPYTANIE OFERTOWE . ZAPROSZENIE DO ZLO|,ENIA OFERTY

l ' Zamawiajqcy, kt6rym jest Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu, 49-300 Brzeg,plac Zamkowy l, tel.77 416 32 57, e-mail: 5g-lqglilriatrrl)zarnek.brzee.pt, Ntp: i+z-t 3-32-604, REGoN: 0013026ts,jednostka wpisana. do Rejestru rnstytucjiK;li;ry prowadzonego przez Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego pod nr 6912006, ruprurri do zlozenia oiert na zadanie pn. ,,obsluga ikonserwacja systemu sygnalizacji alarmu pozarowego w Muzeum pt.r,o* Sliilil;';;;.gr,,.
2' Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. I pkt. I ustawy z dnia I 1 wrzeSnia z0l9 r. -Prawo zam6wiefi publicznych, kt6ry stanowi, 2e ustawy nie stosuje sig do zam6wiei i konkurs6w,kt6rych warto66 nie przekracza wyrazonei w zlotych r6wnowartoscl t:o 000 zl. postgpowanie

prowadzone jest takze 
.na 

podstawie Regulaminu udzielania zam6wieft publicznych *'rtapSl. 
"wartoScir6wnej lub mniejszej ni2 130 000 zl.

3' ofertg wedlug wzoru stanowi4cego zalEcznik nr I do niniejszego zaproszenia do skladania ofert,
naleLry zlozyi w siedzibie Zamawiaj4cego lub przesla( poJztq, wzglgdnie na adres poczry
elektronicznej wskazany w pkt. l. Ofertg naleLlt zlozy(.lub przeslad w terminie do dnia 27.06.2022
r., do godz. 10.00.

4' Termin realizacji zam6wienia * Zamawiaj1cy planuje zrealizowac zam6wienie od dnia L07.2022 r.
do dnia 30.06.20t\r.

5. Oferty zlo\one po terminie wskazanym w pkt. 3 nie bgd4 rozpatrywane.

6' Zamawiaiqcy informuje, 2e zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy posiadaj4cemu
odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania przedmiotowych zlec ei i zadah,kt6ry z+ozy
ofertg znajnizszqcen4 netto plus podatek VAT, obejmuj4cq caloSc przedmiotu zam6wienia. platnoSc
bgdzie dokonywana na rachunek bankowy Wykoniwcy w terminie 14 dni od dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

7. Zamawiai4cy informuje, 2e zgodnie z dyspozycjqarl. I pkt 3 ustawy 13 kwietnia 2022 r.
o szczeg6lnych rozwiqzariach w zakresie orzeciwdzialania 

-wspiera@

wrzeSnia2
zam6wief. kt6rych wartosd jest mniejsza niz 130 000 zl. oswiidczeni. o ni.poaG!-i, *ytiu.r"niu
z postgpowania stanowi Zal4cznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do zlo1eniaofirty

8. lnformacje dotyczqce przetwarzania danych osobowych, Administratorem Danych Osobowych - jest
Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu, 4g-3OOBrzeg, Plac Zamkowy l, tel. 77 416 32,5i,e-mail:
rgLrc!4l14@Z4!p!.brzeg.pl Administrator wymaczyl Inspektora Ochrony Danych, zkt6rym mozna
sig skontaktowa6 na adres Muzeum. Dane osobowe przetwarzane sA na podstawie art.6 ust. I lit. b
Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 227.04.2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegt
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozpoizqdzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..l), d. w celu zawarcia umowy, iainteresowaniu nurr4 ofert4 lub
wykonania umowy oraz obowiqzk6w obligacyjnych powstatych pomigdry jednostk4 z podmiotem
danych oraznapodstawie art. 6 ust. I lit. c RODO, tj. wypetnieniaobowi4iku prawnego nalozonego
na Administratora w zwiqzku z ustaw4 z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieli publicznyclh.



Dane przetwarzane s4 w zakresie imienia i nazwiska, adresu prowadzenia dzialalnoSci, konta
bankowego, NIP, PESEL (dot. osoby fizycznej).Nie przekazuje siqdanych do innych odbiorc6w lub
pafstwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Okres przechowywania dinych wynosi 4 lata. Katalog
praw przysluguj4cych osobie: dostgpu do swoich danych oraz'otrzymania ich kopii; do sprostowania
(poprawienia danych); ograniczenia przetwarzania danych; wniesienie 

'sprzeciwu 
co do

przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wla6ciwego we wzglgdu na
centraln4 ochrong danych osobowych - Prezesa Urzgdu ochrony danych w Waiszawie * iypadku
stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bEdiniezgodnoSci z celem ich zebrania.
Podanie danych jest warunki em rozpoznania oferry i zawaicia urno-*y. w przypadku niepodania
danych niezbgdnych do zawarcia umowy, mozemy odm6wi6 jej iodpisanii. Nie stosuje si9
automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.
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Zalqcznik nr I - Formularz ofertowy

(miejscowoSi, data)

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2022 r., dotycz4ce zam6wienia
publicznegorealizowanegonapodstawie art.2ust. lpkt. lustawyzdniallwrze(nia20l9
r. - Prawo zam6wieh publicznych, kt6ry stanowi, ze ustawy nie itosuje sig do zam6wiefi i
konkurs6w, kt6rych warto6d nie przekracza wyralonej w ilotych r6wnowartoSci 130 000zl', postgpowanie prowadzone jest takze na podstawie Regutaminu udzielania zam6wieri
publicznych w vIPSl. o wartosci r6wnej lut mniejszel iiz 130000 zl, pn.,,obsfuga i
konserwacja systemu sygnalizacji alarmu poZarowego w Muzeum piastSw Stast<ictr w
Brzegu", niniejszym skladamy ofertg o nastgpuj4cej treSci:

l. Nazwa i adres Wykonawcy:

2. Dane ksiggowe (NIP, REGON, Nr rachunku bankowego)

3.

4.

5.

Oferujemy wykonanie zam6wienia za:
Ceng netto ...........21;
Obowi4zuj4cy podatek VAT , ....,yo, ..... ,.....21;
Cena brutto ...........21.
Przyjmujemy do realizacji warunki wykonywania zlecenia okreslone w umowie oraz
informacje postawione/zawarte przez Zamawiaj4cego w zapytaniu ofertowym i nie
zglaszamy do nich zastrzeLen.
O6wiadczamy, ze jesteSmy zwiqzani niniejsz4 ofertq przez ...dni.

(data i podpis osoby upowa2nionej/Oferenta)

Zal4czniki:
1.......
2
1
J

4



Zalqcznik nr 2 - Projekt umowy
UMOWA

na obslugg i konserwacjg systemu sygnalizacji alarmu poZarowego

Dnia . ,.06.2022 r. w Brzegu pomigdzy:
Muzeum Piast6w StAskich w Brzegu, 49-300 Brzeg,Plac Zantkowy 1, paristwow4 instytucj4
kultury, wpisanq do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 6gl2006,'Nlp: 747-13-32-604,
reprezentowanym przez:
Dariusza Byczkowskiego - Dyrektora Muzeum

zwanego dalej Zamawiaj 4cym

a

NIP: ..., KRS (opcjonalnie) reprezentowanym przez:

zwanego dalej Wykonawc4

zwanych dalej Stronami,
zostalazawarta umowa o nastgpuj4cej treSci:

$1
Przedmiot umowy i oSwiadczenia Stron

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania stalq konserwacjg systemu
sygnalizacji alarmu pozarowego obiektu zamkowego i dachu, usuwanie powstaiych awarii
SAP, naprawy, konserwacjg i inne uslugi potwierdzone zam6wieniem, a zwiqzane i instalacj4
sygnalizacyjn4 alarmu pozarowego i instalacji elektrycznych w obiekcie Zamawiaj1cego'-
Muzeum Piast6w Slqskich, PlacZamkolvy I ,qgl}OBizeg.Szczeg6lowe zestawienie uizqazetr
konserwacji i zakres czynnoSci konserwacyjnych zostanie okre6lone w zalqczniku nr I
stanowi4cym integraln q czgs(, umowy.

$2
Zakres uslug i obowi4zki Stron

LDo zakresu uslug wchodzq nastgpuj4ce czynnoSci:
i ) prowadzenie stalej konserwacji instalacji sygnalizacji alarmu poaaru - raz na 3 miesi4ce;
2) wykonywanie pomiar6w szczelnoSci czujek izotopowych - jonowych SAP raz w roku;
3) przygotowanie, konwojowanie, przekazywanie uszkodzonych czujek izotopowych -
jonowych do utylizacji w specjalistycznym zakladzie utylizacji odpad6w promieniotw6iczych
w.... ....(wskazat miejsce).
4) usuwanie awarii, naprawy systemu sygnalizacji alarmu poZaru lub zastosowanie
prowizorycznych rozwiqzart tymczasowych w wypadku koniecznoSci powaZnych napraw w
terminie 48 godzin, liczqc od daty i godziny udokumentowanego zgloszeniaza poSrednictwem
telefonu, poczty e-mail lub listu poleconego;
2'Na podstawie przeprowadzonych konserwacji, zgl.oszonych awarii Wykonawca wystawi
protok6l-rachunek potwierdzaj4cy wykonanie prac konserwacyjnych i opisuj4cy stan systemu,
aw razie stwierdzenia nieprawidlowoSci przy konserwacji, naprawi lub wymieni uszkodzone
elementy powstale w systemie instalacji ppoz.- odplatnie lub okresli zakres prac niezbgdnych
do przywr6cenia sprawnoSci systemu instalacji alarmu pozaru.



3'czynnosci okreslone w $2 ust' I pkt. 3 i 4. nie wchodzqw zakres konserwacji instalacjisygnalizacji alarmu poaarui bgd4 fakturowane oddzielnie wedlug kosztorysu powykonaw czegoi osobnej kalkulacji.
4'Powiadomienie o awariach i nieprawidlowosciach w pracy system6w powinno odbyi sigpoprzez:
- przekazanie informacji za pomoc q poczty e-mail na adres biura wykonawcy;- ustnie, za posrednictwem telefonu zgloszeniowego wykonu*ry, ttorago'rrr., zostanieudostgpnio ny Zamawiaj 4cemu;
-- 

lr_rJu 
poleconego przeslanego na adres Wykonawcy.

5'w przypadku powiadomienia ustnego zimuwiajqcy powinien udokumentowa6 datg i godzing
zgloszenia oraz imig i nazwisko oioby dzialaiqcij w imieniu wykonawcy (przyjmuj4cej
zgloszenie).
6.w ramach realizacji umowy Zamawiaiqcy zobowi4zuje sig do:
1) zapewnienia pracownikom wykonawcy dostgpu do uir4dr.ri, sygnalizator6w objgtych
umow4 w spos6b umoZliwiajqcy prawidlowe wykonanie usuwania awuiii, p.u. naprawczych,pomiar6w szczelnosci- gzujek izotopowo-jonowych i bezpieczne przeprowadzenie prac
konserwacyjnych, zgodnie z obowiqzij4cymi przepisami i normami BHp Zamawiaj4cego;
2) niedokonywania. Zadnych zmian i przer6bek w systemie SAp objgtych konserw acjq bezporozumienia z Wykonawc4, a wszelkie naprawy, usuwanie awarii, roruuao*y, modernizacje,
bgdzie zleca| firmie aktualnie konserwuj4...y ,yri..;
3) zglaszania Wykonawcy wszelkich uszkodzen i nieprawidlowoSci w pracy w systemie w
spos6b pisemny lub telefoniczny;
4) scisiego przestrzegania przepis6w w zakresie ochrony radiologicznej;
5) zgloszenia Wykonawcy wszelkich uszk odzeh i nieprawidio*osci w pracy systemu -pisemnie lub telefonicznie.

Kw a I ifi ka c;l'*, uo, ur".,
I'Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada odpowiednie uprawienia, doSwiadczenie oraz Srodki
techniczne i organizacy.]ne do wykonywania uslugi. Zobowitqzuje sig do prawidiowego
wykonania zlecenia, zgodnie z posiadanE wtedzq, obowi4zujE.y.ni nor.rrami i priepisami w iej
lgterii, atakhe przy uwzglgdnieniu wymagari i zalecehproiucenta sprzgtu.
2'Wykonawca mohe powierzyi wykonanie czgsci lub ialoSci przedmiotu niniejszej umowy
podmiotowi trzeciemu, ztymjednak zastrzezeniem, ze ponosi catkowitE odpowiedzialno1c zajakoSi i terminowoSi wykonania prac przez dzialajqcego w jego imieniupodwykonawcg.
3. O powierzeniu czESci prac przewidzianych u*o*41u rzeiz podwytonawcy, Wykonawca
powinien powiadomi(, Zamawiaj4cego z podaniem nazw podwykonawcy oraz zakresu
zleconych prac.

s4
Cena uslugi

l.Jednorazowy miesigczny koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego
budynku zamkowego i dachu wynosi ..,, zl netto (siownie: ........ ........... ..)
plus podatek VAT w wys. 23o/o (kwota brutto . ..... zl).
2.Jednorazowy roczny koszt pomiaru szczelnoSci czujek jonowych dymu w instalacji
sy_gnalizacji alarmu pozaroweg o za 177 czujki (budynek zamkowy i aaln; wynosi ... .... zl netto(slownie:. ..), plus podatek VAT w wys.23yo(kwota bruito ......:z1)
3'Naprawy, wymiany uszkodzonych podzespol6w w systemie sygnalizacji alarmu poz'aru
podczas wezwaf do awarii pruez upowaznionych pracownik6w zimawiajq""go ,orii"run"
bgd4 na podstawie aktualne cenniki oraz kalkulacjg wlasn4 Wykonawcy, WZy zastosowaniu
narzut6w i stawki roboczogodziny kosztorysowej podanej w zal4czniku ao uro*y.



4. Do koszt6w zwiqzanych z usuwaniem awarii w systemie sygnalizacji alarmu pozaru
doliczony bgdzie koszt dojazdu serwisu od biura Wykonawcy do siedziby Zamawiaj4cego,
okreSlony w zalqcznikunr 2 do umowy.

$s
Sposdb platnoSci i kary umowne

1.Faktury wystawia Wykonawca po zakoriczeniu prac i sporzqdzeniu protokolu - rachunku z
konserwacji sytemu sygnalizacji alarmu pozaru, protokolu awarii, protokolu badania
szczelnoSci czujek izotopowych.
2.PlatnoSc faktur bgdzie realizowana przelewem w terminie l4 dni od daty wystawienia faktury
na rachunek Wykonawcy, tj.
3. Zamawiaj4cy oSwiadcza, ze posiada numer NIP podany w petitum umowy i upowaZnia
wykonawcg do wystawienia faktury VAT wynikaj4cych z realizacjr niniejszej umowy bez
swojego podpisu lub podpisu osoby upowaznionej od odbioru faktury i przeslania jej drog4
pocztow4lub e-mail.
3.Wykonawca oSwiadcza, Zejest platnikiem podatku VAT.
4.W przypadku zwloki w wykonaniu uslug przewidzianych umowq Zamawiaj4cy jest
uprawiony do naliczenia kar umownych w wysokoSci 0,2oh wartoSci zam6wienia zakaady
dzien zwloki. Po 7 dniowym terminie od dnia wyst4pienia zdarzenia i wezwania Wykonawcy
do usuniEcia awarii lub naprawy systemu, Zamawrujqcy ma prawo zlecic wykonanie uslugi
podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastgpcze) obciqzajqc kosztem tej usiugi Wykonawcg.
5. Wykonawca z tytulu niezaplaconych faktur ma prawo do zaliczania kar umownych zakaady
dzieh zwloki w wysokoSci 0,2o/o wartoSci zam6wienia.
6.Wykonawca zwolniony jest od dotrzymania umownego terminu zakoriczenia uslug w
przypadku:
l) przerwy w dostawach energii, braku dostgpu do pomieszczeni dzialama sily wyzszej, w tym
katastrof, klgsk zywioiowych lub ograniczen prawnych wynikaj4cych ze stanu epidemii;
2) nieuregulowania naleznoSci zauprzednio wykonan4 uslugg lub dostarczone i zamontowane
materialy.
T.Strony dopuszczaj4 mozliwoSi zmiany cen okreslonych w umowie w formie aneksu do
umowy, nie wigcej niz o wskalnik wzrostu cen towar6w i uslug obwieszony przezPrezesa GUS
w Monitorze Polskim, nie czgSciej , ni? raz na rok.

s6
Klauzula ochrony danych osobowych

Administratorem danych uzyskanych, a nastgpnie przetwarzanych w zwiqzku z zawarciem
umowy orazjej wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jest Muzeum Piast6w Sl4skich w Brzeg,
Plac Zamkovvy 1, 49-300 Brzeg, w imieniu ktorego dziala Dyrektor. Dane osobowe zostan4
przekazane nastgpnie do dzial6w merytorycznie odpowiedzialnych za wykonanie umowy, a
takle zostan4 zarchiwizowane z uwagi na prawny obowi4zek administratora polegaj Ecy na
prowadzeniu i dokumentowaniu czynnoSci uZyczania mienia stanowi4cego majEtek instytucji
kultury. W razie stwierdzenia naruszenia przetwarzanta danych osobowych w spos6b
niezgodny z celem ich pozyskania, Stronie przysluguje prawo do wniesienia sprzeciwu,Zqdania
usuniqcia skutk6w takiego dzialania, atakZe skierowanie skargi administracyjnej do krajowego
organu nadzorczego wlaSciwego ze wzglgdu na ochrong danych osobowych (Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Szczeg6lowe informacje dot. przetwarzania danych znajduj1 sig na stronie
rv,u^,u;anreli.brzeg.pl w zakladce ,,Dla zwiedzajqcych - RODO".



$7

! geru utrzvmanial?yTt?sor=.I?:l;'i#'#tr'#'#radek 
gdyby jego czssi okazara sisdotknigta niewaznosciE lub wao4 na skutlk ,p.r".rros"i', p.u*"* lub-zasadami wsp6lzyciaspolecznego, ustala sig, iz pozostale zapisy .d;ia;;j;;;* rro*i. zachowujq swoj* waznosi.

$8

r.Umo-wa zostaje ,.uyu!?r" 
"o.lro1?T[##,u,Ll;'.*; daty jej podpisania, d. od dnia......07 .2022 r. do dnia 30.06. 2024 r.

2'osob4 upowaznion4 do reprezentacj i Zamawiaj4cego jest: Izabela Miazgowska, kier. DzialuAdm. - Gospodarczego.
3' Umowa mozezosta('.ro.zwiqzaniaprzezkazdEze stron zzachowaniem 3 miesigcznego okresuwypowiedzenia, skutkuj4cego na koniec miesi4ca kalendarzowego oJ aniu zlozeniawypowiedzenia.
4'w sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy ustawy z dnia23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
5'Spory wynikle z tytulu zawarcia i realizacji niniejszej umowy bgdzie rozstrzygai s4dwiaSciwy dla siedzib y Zamawiaj4cego.
4' odpisy z RIK zamawiaj4t.go, CEIDG lub KRS wykonawcy stanowi4 zaNqczniknr 3 doniniejszej umowy.
5' Umowa zostala spotzqdzona w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dlaku1d.ej zeStron.

Zamawiaj4cy
Wykonawca



Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu
Sl4skich, Plac Zamkolvy 1, 49-300 Brzeg.

Zalqcznik nr I do umowy
zdnra ....,06.2022 r. na obslugg i konserwacjg

systemu sygnalizacj i alarmu po2arowego

poZaru w obiektach Budynek Muzeum Piast6w

1. Wykaz wzqdzeh i sygnalizator6w podlegaj4cych konserwacji w budynku zamkowym razLa

Wykaz urzqdzeh i sygnalizator6w podlegaj4cych konserwacji na dachu obiektu zamkowego razna

2. Dojazdy samochodu serwisowego do:
- koszt dojazdu do awarii SAP na trasie od siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiaj4cego
wynosi ...... zl netto plus podatek VAT w wys.23oh (. ....,.. zl);
- czas reakcji na awarig systemu alarmu pozarowego - do 48 godzin;

1.p Nawa urz4dzenia Jednostka miary IloSc
I Centrala pozarowa IGNIS 1240 I s^
2. Akumulator 12Y 18 Ah 2 szt
3. Czujka izotopowa - ionowa dymu 143 szt
4. Czuika optyczna dymu J SZt

5. Gniazdo czuiki 146 SZt

Jednorazowy kwartalny koszt konserwacji systemu SAP wraz z dojazdem wynosi
zl brutto
Roczny koszt konserwacii systemu SAP wynosi (wraz z doiazdami) ..... . zl brutto
Koszt pomiar6w szczelnoSci czujek izotopowych dymu za 143 szt. na rok wynosi .

zl brutto

L.p Nazwa urz4dzefi p rzeciwpoZarowych Jednostka miary IloSd

I Centrala pozarowa POLON 6000 szt I

2 Akumulator l2Y 26Ah szt 2

J Adresowalna czujka izotopowa dymu - jonowa DIO-4046 SZI 34

4 Gniazdo czujki dymu szt 34

5 Adresowalny r7czny ostrzegacz pozarowy 4001 szt l0
6 Sygnalizatory akustyczne SAW szt 6
Jednorazowy kwartalny koszt konserwacii systemu SAP wraz z doiazdem wynosi .. . ... z\ brutto
Roczny koszt konserwacji wynosi konserwacji systemu SAP wynosi wraz z dojazdarni wynosi
.......zlbrutto;

Koszt pomiar6w szczelnoSci czujek izotopowych dymu razna rok wynosi zlbrutto;



- koszt dostarczenia do utylizacji izotopowej czujki dymu wynosi zl nettoza sztukg pluspodatek Y AT 23% (kwota brutto: zt)

3' Pomiary szczelnosci czujek joni zacyjny chdymu w instalacji p-poz raz na rok:
- koszt.wykonania pomiar6w szczelnosci'zakazdqdodatkow4 .iujt g izotopow4 wynosi . . ... zlnetto plus podatek Y AT 23% (... . . . zl brutto).
4. Naprawy systemu SAp:
- usuwanie awarii, naprawy aparatury oraz prace modernizacyjne systemu sygnalizacji alarmu
pozatu rozliczane bgd4 wedlug kalkulacji wlasnych Wykonawcy, aktualnych'cenniko w, przy
zastosowaniu narzut6w i stawki robocizny kosztoryiowej z[odnej z poziomem Srednim
SEKoCENBUD za (roboty instalacji elektrycznych i SAP) - altualna stawka normogodziny
kosztorysowej netto wynosi ....... zl brutto, stawka normogodziny koricowej wynosi _

. . . .. zl brutto.
- warunki finansowe - platne przelewem w terminie l4 dni liczqc od daty wystawienia faktury
vAT (podatek doliczony w stawce obowi4zuj4cej w chwili wystawienia'fakiury).

Zamawiaj4cy Wykonawca



z dnia . . ...06.2022r'rfffifr,::;l i.1,:J,T:H
systemu sygnalizacji alarmu pozarowego - zakres czynnoSci k'onserwacyjnych

1. Centrale p-pol:
- sprawdzenie poprawnoSci dzialania centralki zgodnie z D.T.R.:
- sprawdzenie parametr6w technicznych centralli i podzespol6w liniowych - wybi6rczo;- wykonywanie test6w na sygnaly zewngtrzne i wewngirrne zgodne z D.T.R. dla danegourzqdzenia;
- sprawdzanie zasilania podstawowego 230 V.

2. Awaryj n e 2rodlo zasilania-akumulatory :

- sprawdzanie automatycznego ladowania akumulator6w - buforowania;
- czyszczenie zacisk6w i polqczen akumulator6w - konserwacja.

3. Linie dozorowe:
- oglEdziny polqczen okablowania linii z sygnalizatorami pozaru w centralce p-poz.

4. Sygnalizatory pozarowe:
- sprawdzenia prawidlowosci dzialania czujek, przycisk6w - wybi6rczo:
- sprawdzani e ze spolu zab ezpieczaj 4ce go akumul aiory ;
- testowanie czujek dymu - wybi6rcz o - zapomocE imitatora dymu lub centralk i p-poL.;

Zptzeprowadzonych czynnoSci konserwacyjnych kazdorazowo bgdzie sporzqdzany protok6l-
rachunek i jednoczesnie dokonywany bgdzie wpis do ksi4zki eksploatacji instalacji alarmu
po2arowego.

Zamawiajqcy Wykonawca



Zal4cznik nr 3 do zapytaniaofertowego

OSwiadczenie wvkonawcv

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego nr AG.2 6.6.2022

pn.:

,,Obsluga i konserwacja systemu sygnalizacji alarmu po2arowego w Muzeum piast6w
Sl4skich w Brzegu".

IAJ \,A KLU ART. UST

L WI w PRZE LAN

OSwiadczam, 2e nie zachodz4 w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na

podstawie art. 7 ust. I ustawy z dnia 13 kwietnia2022 r. o ,tzczegtilnych ronuiqzaniach v,

zokresie przeciwdzi(tlania u,spieraniu agresji nu Ukraing oraz sluhqcych ochronie

bezpieczeristwo narodowego (Dz.U.22022 r. poz. 835)

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH O


