Katowice, dnia 13.12.2017r.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice
telefon: (32) 603 57 00, telefaks: (32) 603 57 27
e-mail: sekretariat@zec.katowice.pl
http://www.zec.katowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 122/TI/ZO/W10/2017 - aktualizacja
pn.
„Wyposażenie budynku Centrali ZEC S.A. w instalacje p.poż”
Zapraszamy do złożenia oferty w temacie „Wyposażenia budynku Centrali ZEC S.A. w instalacje
p.poż”.
Przedmiotem zamówienia jest instalacja oddymiania dla dwóch klatek schodowych. Zamówienie
polega na zaprojektowaniu i wykonaniu wyżej wymienionej instalacji. Zaznacza się że wskazana
modernizacja ma spełniać obowiązujące przepisy p.poż.
Lokalizacja : w budynku biurowym– ZEC S.A. Katowice ul. Ks. F. Ścigały 14, 40-205 Katowice,
działka 26/6.
Przedmiot zamówienia obejmujący projekt, dostawę materiałów jak również prace budowlanomontażowe muszą być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, oraz współgrać z opracowaną
przez Biuro projektowe RENDER Tomasz Pikos 40-655 Katowice, ul. Tyska 46 dokumentacją.
Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu, w dziale technicznym ZEC
S.A. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie
gorszych niż wyszczególnione w projekcie.
Prace budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu z zamawiającym i jego przedstawicielami oraz
innymi ustaleniami warunkującymi wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
ZAKRES PRAC
a)

Zaprojektować instalacje p.poż. ( klapy oddymiające wraz z zasilaniem, instalacje alarmową,
detektory dymu, system napowietrzania ) okazać ją do akceptacji służbą technicznym ZEC S.A.

b)

Przeprowadzenie prac przygotowawczych wraz z utylizacją materiałów, w zakresie wg
projektów;

c)

Wykonać dokumentacje projektową

zgadną z wytycznymi w projekcie architektoniczno–

budowlanym dotycząca zabezpieczenia przeciw pożarowego. Uwzględniającymi min. dwie
klapy p. poż. na klatkach schodowych, system detekcji pożaru, system alarmowy i system
napowietrzania klatki schodowej.
d)

Dostarczyć i zamontować wcześniej zaakceptowany system p. poż. wykonany zgodnie z pkt.
C;

e)

Do wykonania są wszelkie prace architektoniczno-budowlane związane z montażem instalacji

f)

Zabezpieczenie i odbiór wszelkich odpadów za wyjątkiem złomu metalowego który będzie
zabezpieczony przez ZEC S.A., a mianowicie:
 wszystkie odpady zostaną zagospodarowane na zasadach określonych w „Ustawie
o odpadach” – Dz. U. 2013 , poz.21 z 2013 r. z późniejszymi zmianami oraz
w „Wydziałowej Instrukcji odpadowej”
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 karty przekazania odpadów muszą być potwierdzone za zgodność i przekazane inspektorowi
nadzoru budowlanego a kopie kart dołączone do protokołu odbioru końcowego;
g)

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac dodatkowych wynikłych w trakcie
realizacji zadania warunkujących odbiór oraz prawidłową i bezawaryjną pracę, a nie
wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji;

h)

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej:
 aprobaty i atesty na podstawowe materiały i urządzenia użyte przy wykonaniu prac, ,
protokoły pomiaru instalacji, protokoły odbiorów technicznych częściowych, także od innych
właścicieli urządzeń jeżeli wystąpili podczas realizacji zadania, oświadczenia właścicieli
(zarządców) o przywróceniu terenu do stanu poprzedniego;
 opieczętowaną przez projektanta pierwotną dokumentację projektową jako „Dokumentacja
powykonawcza” w przypadku kiedy nie nastąpiły żadne zmiany podczas realizacji zadania;
 zatwierdzoną przez projektanta dokumentację zawierającą wszelkie zmiany w odniesieniu
do zakresu wskazanego w pierwotnej dokumentacji projektowej. Wymagamy przedłożenia
dokumentacji powykonawczej (po zmianach) w dwóch egzemplarzach;
 Instrukcję obsługi urządzeń;

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
3. Datę przygotowania oferty.
4. Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Okres gwarancji (min. 5 lat).
6. Termin realizacji zamówienia.
7. Termin płatności.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Kalkulacja własna.
3. Dokumenty w postaci referencji wykonania prac tożsamych lub podobnych lub protokoły
końcowe odbioru robót, że prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo zakończone.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w budynku Centrali (Załącznik nr 1)
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego ZEC S.A. lub innej osoby
upoważnionej.
5. Akceptacja Załącznika nr 2 – Projekt Umowy
6. Akceptacja Załącznika nr 3 do „Zapytania ofertowego” – „Obowiązki i wymagania technicznoorganizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający”
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.
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DODATKOWE INFORMACJE
ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny,
że postępowanie nie dało rezultatu.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w formie zeskanowanych dokumentów (.pdf) należy przesłać na adres e-mail:
fz@zec.katowice.pl do dnia 03.01.2018r. do godz. 10.00 z opisem w temacie „Oferta –
122/TI/ZO/W10/2017”
DANE KONTAKTOWE
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych oraz wizji lokalnej


Przemysław Kubiesa, Inspektor Nadzoru Budowlanego ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 40, 609 771 788
e-mail: przemyslaw.kubiesa@zec.katowice.pl
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania



Anna Jochemczyk, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10, 722 033 809
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl



Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, 722 033 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
2. Projekt Umowy
3. „Obowiązki i wymagania techniczno-organizacyjne stron: Zamawiający-Wykonawca
i Wykonawca-Zamawiający”;
Anna Jochemczyk
_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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