Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.06.2017
Z A T W I E R D Z A M:
mgr inż. Jarosław Kateusz – Prezes Zarządu

.......................................................
(podpis)
data zatwierdzenia: 14.06.2017
Znak sprawy: Z.C. 1/2017
ZAPYTANIE CENOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Ostrowcu
Świętokrzyskim zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
Wydział X KRS nr 0000062034, NIP 661 17 74 691
Adres strony internetowej:

http://www.mpkostrowiec.com.pl

Adres zamawiającego:
Aleja Jana Pawła II 45
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.,
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz 2164 z późniejszymi zmianami),
prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.
Podstawa prawna:

USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w polskiej walucie.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 50.41.32.00 - 5

II. Przedmiot zamówienia:
1) Dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych (przeglądy te
powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez
producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku), napraw i regeneracji podręcznego sprzętu
gaśniczego „GAŚNICE”, agregatów gaśniczych, stałych urządzeń gaśniczych będących w
dyspozycji Zamawiającego i utrzymanie urządzeń w stałej gotowości do
natychmiastowego uruchomienia, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz.
719).
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Stan ilościowy.
l.p.
NAZWA
1.
GAŚNICA PROSZKOWA 2KG.
2.
GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG.
3.
GAŚNICA ŚNIEGOWA
4.
GASNICA PROSZKOWA 12 KG.
5.
GASNICA PROSZKOWA 4 KG.
6.
AGREGAT PROSZKOWA 25 KG
2)

3)

4)

5)
6)

ILOŚĆ
80
23
5
2
23
5

Dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych (przeglądy te
powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez
producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku), napraw i regeneracji ,badanie
sprawności, ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz
wytrzymałości węży hydrantowych. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie
hydrantów wewnętrznych, muszą być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne
ciśnienie robocze. Wymienione czynności muszą być wykonane zgodnie z Polską Normą.
Stan ilościowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
Stan ilościowy.
l.p.
NAZWA
ILOŚĆ
1.
HYDRANT ZEWNĘTRZNY
1
2.
HYDRANT WEWNETRZNY
Z WĘŻEM
4
HYDRANTOWYM
Usuwanie awarii urządzeń i sprzętu wymienionego w pkt. 1 i 2 oraz przywrócenie ich do
pełnej sprawności po zaistniałej awarii w terminie - nie później niż 24 godziny od daty
zgłoszenia awarii.
Każdy przegląd, konserwacja, naprawa lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien
być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokołem.
To samo dotyczy gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych, przy czym sama gaśnica lub
hydrant powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę (nalepka z
nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności
przeglądu).
Kwalifikacje na złom nie nadających się do naprawy gaśnic, sprzętu gaśniczego przy
udziale przedstawiciela Zamawiającego.
Przygotowywanie i wykonanie legalizacji zbiorników ciśnieniowych na środki gaśnicze,
pozostających pod dozorem Urząd Dozoru Technicznego.
DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

NAZWA
ILOŚĆ
ZBIORNIK AGREGATU GASNICZEGO O
4 szt.
POJEMNOŚCI 0,027 m³
2.
Terminy następnych badań:
rewizja wewnętrzna
kwiecień 2018
Próba ciśnieniowa
listopad 2023
Rewizja zewnętrzna
kwiecień 2019
7) Przynajmniej raz na 2 lata (zgodnie z ustawą Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz.
719) przeprowadzanie aktualizacji istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z
wpisem do niniejszego dokumentu adnotacji potwierdzającej dokonanie aktualizacji.
l.p.
1.

2

8)

9)

Analiza istniejących;
- warunków ewakuacji,
- zainstalowanych urządzeń gaśniczych
pod względem zgodności z aktualnymi przepisami. Sporządzenie na tą okoliczność
protokołu analizy z propozycją ewentualnych zmian.
W przypadku powstania pożarów, analizowanie przyczyn powstawania i
rozprzestrzeniania się pożarów i innych zdarzeń oraz opracowanie wniosków
zmierzających do ich eliminowania.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
1) Realizacje zadań wymienionych w punkcie II niniejszego Zapytania Cenowego w
terminach określonych przez producentów sprzętu nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2) Stosowanie technologii przeglądów, regeneracji i napraw dla poszczególnych rodzajów
sprzętu pożarniczego i urządzeń gaśniczych zapewniającą odtworzenie tego sprzętu do
stanu zgodnego z deklaracją zgodności wydaną przez producenta gaśnic.
III .Oferty częściowe
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: NIE
IV.
a/ Oferty wariantowe
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE
b/ Miejsce realizacji zamówienia
MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
c/ Wadium
Wadium nie jest wymagane
V. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia : 24 m-ce od daty podpisania umowy.
VI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.
VII .Informacje dotyczące warunków składania ofert
1. Niniejsze warunki udzielenia zamówienia oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone
mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty
2. Wykonawca przedstawia ofertę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym dokumencie.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz.
od 07:00 do 14:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w
siedzibie zmawiającego.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Praszyński Andrzej
Telefon: 412635066 wew. 32, kom. 604932838
Fax: 412635077
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VIII .Sposób porozumiewania się
Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej,
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mpkostrowiec.com.pl, faksem - numer 41
2635077 lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
IX .Sposób przygotowania oferty
1. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty złożone przez Wykonawcę muszą być
sporządzone na piśmie w języku polskim.
2. Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę
składającą oświadczenie woli, uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta i
załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy
dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.
3. Wymagane dokumenty mogą być złożone jako oryginały albo kserokopie
poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która ma:
a) być zaadresowana na Zamawiającego;
b) posiadać oznaczenie: „ OFERTA NA PRZEGLĄD TECHNICZNY I CZYNNOŚCI
KONSERWACYJNE GASNIC ORAZ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I
ZEWNĘTRZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWI KOMUNIKACJI SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GMINY
OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI”
X .Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia
03.07.2017r.
do godz. 10:00 w Biurze
Zarządu MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Aleja Jana Pawła II 45, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski.
XI. Wymagane dokumenty:
A) Oferta musi zawierać:
1.

Formularz oferty /załącznik nr 1/

2.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w
związku z art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
/załącznik nr 1/

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

4.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
4

5.

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ukończony kurs konserwatora gaśnic (kserokopia
dokumentu)
*Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się przedmiotowych dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymienione w niniejszym Zapytaniu cenowym dokumenty powinny być oryginałami albo
kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy. Dokumenty takie jak wypis z rejestru i informacja z rejestru karnego powinny
posiadać aktualną datę ważności, co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku
data wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od
daty składania ofert określonej w niniejszym Zapytaniu cenowym
. W przypadku
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
ich data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty składania ofert
określonej w pkt. X Zapytania cenowego .
XII. Wymagania od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
b) Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień
publicznych.
XIII. Istotne warunki umowy
1. Za realizację przedmiotu zamówienia zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT, w kwocie ................. zł
(słownie: ..................... 00/100 zł) miesięcznie plus należny podatek VAT w terminie 30 dni
od daty wystawienia faktury.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe rozmieszczenie sprzętu
pożarniczego na terenie obiektów Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za nieprawidłową realizację spraw
dotyczących p.poż. przed organami kontroli zewnętrznej w zakresie objętym umową do
wysokości nałożonej kary.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub uszkodzenie sprzętu
pożarniczego.
5. Wszelkie spory będą rozstrzygane według Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
XIV. Kryteria oceny ofert:
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Postępowanie wygra Wykonawca, którego zaoferuje najniższą cenę.
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny
ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Waga kryterium
ilość punktów

Lp.

Nazwa

1.

Cena

100

4.

RAZEM

100

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 100
XVI. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania cenowego bez
podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów w szczególności o koszty przygotowania oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania
cywilnego.
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/Nazwa i adres Oferenta/
...........................................................
/Miejscowość, rok,m-c,dzień/

OFERTA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI –spółka z
ograniczona odpowiedzialnością
GMINY OSTROWIEC ŚW.
27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 45
Znak sprawy:ZC nr 1/2017
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert na Dokonywania
przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu gaśniczego „GAŚNICE”,
agregatów gaśniczych, stałych urządzeń gaśniczych będących w dyspozycji MPK Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim oferujemy wykonanie zamówienia w okresie 24 m-cy za
kwotę:
1. ...........................................................................................................................................
....................... (brutto) PLN (słownie: .......................................00/100 zł) w tym
podatek VAT: .....................................PLN (słownie: ....................................... złotych:)

2. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z wytycznymi producenta ( nie
rzadziej niż raz w roku), w terminach zgodnych z wytycznymi umieszczonymi na
indywidualnych cechach aktualizacji – tzw. kontrolkach (nalepka z nazwą firmy,
nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu).
3. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadań wymienionych w
Zapytaniu Cenowym w punkcie II Przedmiot Zamówienia .
4. Oferowane warunki płatności to: 30 dni od daty wystawienia faktury.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania Cenowego i akceptujemy
je bez zastrzeżeń.
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania ww. umowy w
terminie 3 dni od daty powzięcia informacji o wyborze oferty.
7. Oświadczamy, że spełniamy /nie spełniamy* warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
...............................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

*/NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
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Jak często należy dokonywać przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń służących
do poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie?
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów
budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i
gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny
być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta,
nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem (oczywiście
gdy występują w obiekcie): gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje
gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz
dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów
ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy
oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się
dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty
wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące
wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na
maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca
konserwacji hydrantów wewnętrznych.
Mimo że przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic raz w roku,
praktyka pokazuje, że większość producentów użytkowanych w Polsce gaśnic nakazuje
poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na sześć miesięcy lub nawet częściej, jeżeli
gaśnica trzymana jest w warunkach dużej wilgotności, w atmosferze agresywnych chemicznie
par itp. W większości typów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany
znajdującego się w nich środka gaśniczego. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic
o objętości większej niż 5 dm3 (w zbiorniki takie wyposażone są np. gaśnice proszkowe o
masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane badaniom i legalizacji
przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin
ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać
można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli.
Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom
konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka
znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w
jakikolwiek sposób uruchamiane – nawet „na próbę” lub w które wbito zbijak, uruchomiono
dźwignię lub odkręcono umieszczony na zewnątrz zawór wyzwalający gazowy środek
napędzający. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby
umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli
lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego
(skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak pokrętła na
zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności
badań.
Czy osoby zajmujące się konserwacją sprzętu przeciwpożarowego powinny posiadać
specjalne uprawnienia?
Wprawdzie nie ma przepisów, które stanowiłyby o tym, że osoby wykonujące konserwację
gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych powinny mieć specjalne uprawnienia
(wyjątkiem są konserwatorzy przeciwpożarowych czujek izotopowych), w dobrze jednak
pojętym interesie właściciela obiektu czynności te powinno powierzać się firmom mającym
autoryzację producenta. Właściwa konserwacja, a tym bardziej remont sprzętu, wymaga
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posiadania specjalistycznego oprzyrządowania, dostępu do oryginalnych, nowych części
zamiennych oraz właściwych, służących do napełnienia gaśnic środków chemicznych.
Powierzanie zatem konserwacji gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych przypadkowym
firmom lub osobom spowodować może szybką zamianę tych przedmiotów w bezużyteczne
atrapy, co automatycznie powoduje naruszenie art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm.).
WAŹNE
Każdy przegląd, konserwacja, naprawa lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien być
potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokołem. To samo
dotyczy gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych, przy czym sama gaśnica lub hydrant
powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę (najczęściej jest to
nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą
ważności przeglądu)
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