
   Otwock, dnia 10 marzec 2017r, 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

Ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: 

1. stała konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i urządzeń powiązanych z tym 

systemem wraz z urządzaniami sterującymi, zamykającymi/otwierającymi drzwi 

przeciwpożarowe, klapy oddymiające/odcinające, kontrolę dostępu, itp.; 

2. wykonanie jednego przeglądu Systemu Oświetlenia Awaryjnego, wraz z pomiarami;  

3. sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu,  w obiektach 

Zamawiającego. 

W zakres zadania wchodzi: 

1. Stała konserwacja w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje prace polegające na 

utrzymaniu instalacji sygnalizacji pożaru przy pomocy wszelkich dostępnych środków w 

należytym stanie technicznym – co oznacza, że system w miarę eksploatacji swoimi 

parametrami nie może odbiegać od stanu w momencie przekazania obiektu do eksploatacji. 

Prace konserwacyjne urządzeń należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone protokołem, zgodnie  z „Instrukcją 

przeglądów instalacji sygnalizacji pożaru” obowiązującą w obiekcie Szpitala, instrukcją 

eksploatacji urządzeń, Dokumentacją Techniczno – Ruchową Urządzeń. 

2. Badanie i sprawdzenie urządzeń przewidziane instrukcją eksploatacji urządzeń, 

Dokumentacją Techniczno – Ruchową Urządzeń. 

3. Usuwanie awarii i przywrócenie instalacji do gotowości w ramach stałej konserwacji w 

terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

4. Aktualizacji opisów w oprogramowaniu centrali alarmu pożaru w razie wprowadzenia ich 

zmian przez Zamawiającego.  

 

„WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI I ALARMU 

POŻAROWEGO I URZĄDZEŃ POWIĄZANYCH PODLEGAJĄCYCH STAŁEJ KONSERWACJI” 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

1 Centrala pożarowa BOSCH serii 5000 1 

2 Czujniki termiczno – optyczne 190 

3 Ręczny ostrzegacz pożarowy 23 

4 Klapy odcinające na przewodach wentylacyjnych 35 

5 Sygnalizatory 15 

6 Centrale oddymiające 7 

7 Okna oddymiające 6 

8 Klapa oddymiająca dachowa 1 

9 Panel wniesiony 1 

10 Zasilacze 2 



„SYSTEM OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO” 

1 System monitoringu lamp – DATA – S Easy 2 

2 Oprawy awaryjne i ewakuacyjne (budynek A, B, Ł, R, E) 90 

 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy. 
 
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty 

do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji wykonawcy/ów. 

2.        Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia. 

3.       Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

4.  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko 

jedna cena.  

5.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6.       Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. 

7.  Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

wykonawcy.  

8.   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez wykonawcę, na podstawie protokołu z przeprowadzonego 

serwisu.  

9.        Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem półrocznym. 

10.  Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny. 

11.  Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zamawiający może  zmodyfikować  treść  zapytania  ofertowego.  Dokonana  modyfikacja  

zostanie  niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie 

ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego. 

12.  Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.  

13.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14.  Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w 



zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.   

15.     Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć                   

do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku , przy ul. Bolesława Prusa 

1/3 (SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu).  Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na 

adres zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na przeglądy techniczne, 

konserwację urządzeń przeciwpożarowych, tj. oświetlenia awaryjnego, 

ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, Systemu Sygnalizacji 

Pożarowej wraz z urządzeniami powiązanymi przez okres jednego rok”  oraz  nazwą  

i  dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się 

pieczątkę wykonawcy). 

16. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie internetowej zamawiającego. 

17.  W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda załączenia do oferty: 

17.1  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym  

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

17.2    zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3, 

17.3    w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 

  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, się dwuletnim 

doświadczeniem w zakresie serwisowania lub budowy co najmniej jednego z systemów 

sygnalizacji pożaru firmy BOSCH serii 5000.  

18.    Osobami    uprawnionymi    do    kontaktu    z    oferentami    są:     

Karolina Gąsowska, tel. 22 779-46-71 wew. 53, e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl  
 

 
ZATWIERDZAM 

 

Dyrektor   
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

*/ niepotrzebne skreślić 
 
 

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl


 
 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 
Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego MSW w Otwocku na przeglądy techniczne, konserwację urządzeń 

przeciwpożarowych, tj. oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu, Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z urządzeniami powiązanymi przez okres jednego rok 

składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 

zapytaniu ofertowym. 

 

Nazwa wykonawcy:………………………………………………Adres: ……………………………………………………………… 

Tel/ Fax: …………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………… 

REGON: …………………………………………………… NIP: ………………………………………………….………… 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę: …………………………………………………………………………………………………… netto ….% 

VAT, brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………… słownie        

( ……………………………………………………………………………………….…..……). 

 
 

 

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca    

będzie cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru                       

niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie od ………………………..…………… 

do………………………………………. 

8) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego; 

9) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku* do siedziby zamawiającego: 



4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

2)    ………………………………………………………………………………………………………………………………..… . 

5.   Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………… zam. 

………………………………………………………………………………………………………………….……. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.).** 

 

 

 
 
 

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

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 
 

 
*/ niepotrzebne skreślić 
**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 2 do  
Zapytania ofertowego 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku 
 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu na przeglądy techniczne, konserwację urządzeń 

przeciwpożarowych, tj. oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu, Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z urządzeniami powiązanymi przez okres jednego rok 

spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

określone w zapytaniu ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

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

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
*/  niepotrzebne należy skreślić  



 

 

Załącznik Nr 3  
UMOWA NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH 

Zawarta w dniu ……………. r. w Otwocku pomiędzy: 

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSW w 

Otwocku z siedzibą 05-400 Otwock, ul. Prusa 1/3 wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-

768, REGON: 010158710, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Pana Dariusza Kołodziejczyka – Dyrektora Szpitala, 

a 

2. ………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………… (adres: 

…………………………………..), o nadanym numerze podatkowym NIP: ………………………… i Regon: 

…………………………, reprezentowanym przez Pana ………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: 

a) stałej konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i urządzeń powiązanych z tym 

systemem wraz z urządzeniami sterującymi, zamykającymi/otwierającymi drzwi 

przeciwpożarowe, klapy oddymiające/odcinające, kontrolę dostępu, itp. wg Załącznika nr 1, 

zamontowane w obiekcie Szpitala przez okres 1 roku od daty zawarcia umowy; 

b) wykonaniu jednego przeglądu Systemu Oświetlenia Awaryjnego określonego  

w załączniku nr 1, wraz z pomiarami; 

c) sprawdzeniu poprawności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

2. Stała konserwacja w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje prace polegające na utrzymaniu 

instalacji sygnalizacji pożaru przy pomocy wszelkich dostępnych środków w należytym stanie 

technicznym – co oznacza, że system w miarę eksploatacji swoimi parametrami nie może odbiegać 

od stanu w momencie przekazania obiektu do eksploatacji. Prace konserwacyjne urządzeń należy 

przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, co najmniej raz 

na 6 miesięcy potwierdzone protokołem, zgodnie z „Instrukcją przeglądów instalacji sygnalizacji 

pożaru” obowiązującą w obiekcie Szpitala, instrukcją eksploatacji urządzeń, Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową Urządzeń.  

3. W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowego stanu pracy urządzeń systemu 

sygnalizacji pożaru, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii i przywrócenia instalacji do 

gotowości w ramach stałej konserwacji w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

4. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, remontu lub wymiany podzespołu, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółową kalkulację związanych z tym 

kosztów. Prace powyższe, mogą zostać rozpoczęte po otrzymaniu dodatkowego zlecenia od 

Zamawiającego. Nie dotyczy to drobnych napraw i regulacji (np. wymiana szybki ROP-a, czujki, 

itp.), na których wykonanie trzeba otrzymać zgodę ze strony Zamawiającego. Koszt drobnej 

naprawy i regulacji, które dokonywane są w ramach prac określonych powyżej, ustala się kwotę do 

wartości 250,00 zł netto. 

5. W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego zmian w nazewnictwie pomieszczeń obiektu 

Szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w opisie centrali sygnalizacji pożaru 

wg wskazań Specjalisty ds. Ochrony Przeciwpożarowej lub Kierownika Sekcji Administracyjno-

Gospodarczej, w terminie  48 godzin od momentu zgłoszenia. Usługa powyższa wykonywana 

będzie w ramach prac określonych w pkt 1. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia, autoryzacje oraz środki produkcji niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy; 



b) zapoznał się z warunkami terenowymi i technicznymi zleconych prac konserwacyjnych oraz 

nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 2. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający upoważnia ……………………………. do nadzoru nad instalacją, w jego imieniu. 

2. Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia prac 

wynikających z § 1 pkt 2 i 3 oraz w razie potrzeby zapewni udział personelu technicznego obiektu, 

jako asystę i dozór przy prowadzonych pracach. 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonywania prac bez wyłączania obiektu lub jego części z eksploatacji; 

b) przeszkolenia personelu technicznego i pracowników Szpitala obsługujących system w 

zakresie prawidłowego stałego dozoru urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej i 

potwierdzenia tego faktu stosownym protokołem  

w terminie do 31 dni od daty podpisania umowy; 

c) zachowania przy wykonywaniu prac przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych; 

d) wykonywania prac serwisowych przy zastosowaniu materiałów posiadających aktualne 

aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty oraz do dostarczenia ich 

Zamawiającemu przed użyciem tychże materiałów; to dotyczy napraw i serwisu co 

półrocznego 

e) realizacji robót instalacyjnych zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i 

wiedzy technicznej oraz z najwyższą starannością; 

f) realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie  

z porządkowymi postanowieniami zezwolenia na prace, które wydaje administracja obiektu, 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takiego pozwolenia; 

g) każdorazowego potwierdzania protokołem, wszystkich czynności wymienionych w § 1 ust.  

2 i 3. 

§ 4. 

Terminy 

1. Proponowane terminy wykonania konserwacji i przeglądów przedmiotu umowy Wykonawca 

przedstawi zamawiającemu do akceptacji nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający może zmienić termin wykonania konserwacji informując o tym Wykonawcę z 

miesięcznym wyprzedzeniem. 

3. O gotowości dokonania protokolarnego przekazania wykonanych prac konserwacyjnych, 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub 

mailowo, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na łączną kwotę bez podatku 

VAT……….(słownie:………………………..). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za wykonane prace w równych częściach kwoty 

wymienionej w pkt. 1 w okresach półrocznych, po wykonaniu prac serwisowych których 

częstotliwość jest określana w § 1 pkt. 1 i 2 do umowy 

2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według stawki ustawowej, 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

3. Na podstawie protokołu z przeprowadzonego serwisu Wykonawca wystawi Zamawiającemu 

fakturę. 

4. Należność Wykonawcy regulowana będzie, co kwartał przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 

30 dni od daty przyjęcia i zaakceptowania faktury. 

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 



§ 6. 

Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć powyższą umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

jeżeli: 

a) Wykonawca przekroczy termin rozpoczęcia prac wyznaczony  

w Harmonogramie konserwacji systemów przeciwpożarowych w Szpitalu; 

b) Wykonawca wykonuje prace konserwacyjne w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. W 

takim przypadku Zamawiający powierzy dokończenie prac innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca będący w zwłoce 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia, na każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kwoty kar umownych nie pokryją poniesionych strat strony dopuszczają możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 8. 

Postanowienia dodatkowe 

1. Strony ustalają adresy korespondencyjne: 

1) Zamawiający: 

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku, 

ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock 

2) Wykonawca: 

   ……………………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

……………………………………….tel. ……………….., mail:……………. 

3. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego 

wyznacza się: Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do 

dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione 

w ust. 2 i 3 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w 

umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że dane teleadresowe określone w  § 8 ust. 2. służą do zgłaszania 

wszelkich usterek lub awarii lub roszczeń w odniesieniu do przedmiotu umowy. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy, na rzecz osoby trzeciej bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu 

faktycznego mających wpływ na realizację umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

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

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR ………../PPOŻ./……/2017 

 

„Wykaz podstawowych urządzeń systemu sygnalizacji i alarmu pożarowego i urządzeń 
powiązanych podlegających stałej konserwacji” 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

1. Centrala pożarowa BOSCH serii 5000 1 

2. Czujki termiczno – optyczne 190 

3. Ręczny ostrzegacz pożarowy 23 

4. Klapy odcinające na przewidach wentylacyjnych 35 

5. Sygnalizatory 15 

6. Centrale oddymiające  7 

7. Okna oddymiające 6 

8. Klapa oddymiająca dachowa 1 

9. Panel wniesiony 1 

10. Zasilacze  2 

„System oświetlenia ewakuacyjnego” 

1. System monitoringu lamp – DATA-S Easy 2 

2. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne 90 

3.   

 
 

 


