Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 692 960 861, 18 533 01 63 wew.22
e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Nasz znak: MCSiR.262.10.2017

Nowy Targ, dnia 06.04.2017

Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych
urządzeń wentylacyjnych – CALOREX
I.
WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie
okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w Pływalni Miejskiej przy Placu
Evry 4 w Nowym Targu.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowarto ści 30.000
Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Bartosz Ś cisłowicz – Kierownik Pływalni
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz napraw nie
gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie pływalni miejskiej w Nowym Targu, tj:
centrale wentylacyjne basenowe CALOREX 2 szt.
2. Wykaz urządzeń oraz zakres przeglądów gwarancyjnych zgodnie ze specyfikacj ą przegl ądu
gwarancyjnego, która stanowi załącznikami nr 1.
3. Zamawiający wymaga aby Zleceniobiorca posiadał uprawnienia producenta urz ądzeń do wykonywania
gwarancyjnych przeglądów serwisowych (Autoryzowany Partner Serwisowy – APS).
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru umowy serwisowej,
który stanowi załącznik nr 3.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi dwa razy w roku, tj.: w czerwcu 2017 roku i grudniu 2017 roku oraz
w czerwcu 2018 roku i grudniu 2018 roku. Szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną
ustalone z Zamawiającym.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Przegl ądy serwisowe gwarancyjne – Calorex” w
siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie na I piętrze budynku) – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy Plac
Evry 4 w Nowym Targu lub przesłać pocztą e-mail na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując
„Przeglądy serwisowe gwarancyjne – Calorex” do 14.04.2017r., do godz. 15:00.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

SPECYFIKACJA PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

Załącznik nr 1

Urządzenia:
Centrale wentylacyjne basenowe CALOREX 2 szt., w tym:
HRD 25 (Z) 25B
- 1 szt.
HRD 30 (Z) 30B
- 1 szt.
Zakres przeglądu obejmuje:
1. Czyszczenie centrali z szczególnym uwzględnieniem parowników i skraplaczy
2. Poprawność i szczelność podłączenia wody basenowej
1. Zgodność podpięcia wody basenowej zgodnie z DTR centrali
2. Szczelność połączeń w środku urządzenia
3. Rozpływ wody na wymiennik c.o. i skraplacz chłodzony woda basenow ą
3. Poprawność i szczelność podłączenia CO
1. Zgodność podpięcia wody grzewczej zgodnie z DTR centrali
2. Szczelność połączeń w środku urządzenia
3. Rozpływ wody grzewczej na wymiennik c.o. i nagrzewnice powietrza
4. Drożność podłączenia skroplin
1. Wyczyścić tacę skroplin
2. Skontrolować i udrożnić rurociąg odpływ skroplin
5. Stan podłączenia kanałów
1. Sprawdzić stan kanałów, połączeń elastycznych, ciągłość uziemienia
6. Podłączenia śrubowe
1. Dociągnąć wszystkie połączenia śrubowe elektrycznych elementów automatyki
7. Podpięcie zasilania i kolejność faz
1. Dociągnięcia połączeń śrubowych
2. Kontrola kolejności faz napięcia zasilania
3. Kontrola skuteczności zabezpieczeń prądowych
8. Poprawność sterowania pompy CO
1. Ręcznie wymusić na sterowniku temp powietrza funkcje ogrzewania powietrza
2. Sprawdzić poprawność pracy pompy c.o.
3. Sprawdzić otwarcie zaworu do nagrzewnicy powietrza
4. Ręcznie wymusić na sterowniku temp wody funkcje ogrzewania wody basen
5. Sprawdzić poprawność pracy pompy c.o.
6. Sprawdzić otwarcie zaworu do wymiennika basenowego
9. Odpowietrzenie układu CO
1. Przy wymuszonej pracy nagrzewnicy powietrza sprawdzić równomierno ść nagrzania nagrzewnicy i
ewentualnie odpowietrzyć układ
10. Poprawność sterowania pompy filtracji basenu
1. Przy wymuszeniu ogrzewania wody basenowej lub funkcji osuszania sprawdzić wymuszanie pracy
układu filtracji
11. Praca wentylatorów
1. Sprawdzić współliniowość kół pasowych
2. Naciąg pasków klinowych
3. Sprawdzić dokręcenie kół pasowych i wirników wentylatorów
4. Sprawdzić kierunki wirowania wentylatorów
12. Pomiar prądów pracy wentylatorów
1. Pomiar prądów wentylatorów przy niskim i wysokim biegu
2. Pomiar prądu kompresora
13. Pomiar ciśnień HP i LP kompresora
14. Kontrola pracy siłowników świeżego powietrza
* niepotrzebne skreślić

1. Kontrola pracy siłownika w położeniu MIN, AUTO i MAX
15. Pomiar i rozkład przepływu powietrza
1. Regulacja kratek nawiewnych i wyciągowych
2. Sprawdzenie rozpływu powietrza
3. Kontrola skuteczności ogrzewana – pomiary na hali basenowej
4. Kalibracja odczytów temperatury i wilgotności
16. Podczas każdego serwisu wymienić filtry powietrza (co 6 miesięcy), raz w roku (co 12 miesi ęcy) paski
klinowe

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres firmy, NIP, REGON)
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych
urządzeń wentylacyjnych – CALOREX zlokalizowanych w pływalni miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu:
1. SKŁADAM(Y) OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach okre ślonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym za cenę: ................................(słownie:..........................................)

złotych brutto,

w tym obowiązujący podatek VAT …...................... złotych.
2. O Ś WIADCZAM(Y), że zapoznałem się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznaję się za
związanego określonymi w nim postanowieniami.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest :
.............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................

.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
UMOWA SERWISOWA NR:
MCSiR.________________.2017

zawarta w Nowym Targu w dniu ____________ 2017 r. pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400
Nowy Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12,

•

reprezentowaną przez Cezarego Szafrańca – Dyrektora MCSiR, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy
Targ, Plac Evry 4, zwaną dalej Zamawiający

a
______________________________________,

adres

__________________________________

NIP

_________________________, wpisanym(ą) do _________________________________________,

•

reprezentowaną przez _____________________________________, zwanym( ą) dalej Wykonawcą,

Umowa zostaje zawarta w związku z udzieleniem przez Zamawiającego zamówienia publicznego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm.) prowadzonym pod znakiem MCSiR.262.10.2017
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umow ą do świadczenia na zlecenie i rzecz
Zamawiającego czynności, zwanych dalej Usługami, polegaj ących na wykonywaniu obsługi serwisowej,
w tym okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń:

1) Centrale wentylacyjne basenowe CALOREX 2 szt.,
2. Zakres czynności przeglądu stałego urządzeń z ust. 1 wskazany jest w specyfikacji przegl ądu
gwarancyjnego, które stanowią załączniki nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiaj ącego oraz dokumentacji
techniczno – ruchowej (DTR) i serwisowych wytycznych producenta urz ądzeń.
3. Wymienione urządzenia znajdują się na obiekcie pływalnia miejska przy Placu Evry 4 w Nowym Targu.
4. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie o każdej konieczno ści dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z ofert ą Wykonawcy oraz zapisami karty
gwarancyjnej urządzeń, o których mowa w § 1. Częstotliwość wykonywania usług, o których mowa
* niepotrzebne skreślić

w zdaniu poprzednim nastąpi dwa razy w roku co 6 miesięcy, tj. w:
1) czerwcu 2017 roku,
2) grudniu 2017 roku,
3) czerwcu 2018 roku,
4) grudniu 2018 roku.
2. Wykonywania odpłatnych napraw nieobjętych gwarancją na zlecenie Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą staranności ą, terminowo, rzetelnie
i niewadliwie, zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta urz ądzeń.
4. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów
stawianych autoryzowanym partnerom serwisowym (APS) przez producentów urz ądzeń, o których mowa
w § 1 Umowy, związanych w szczególności z wykonywaniem przegl ądów gwarancyjnych tych urz ądzeń.
5. Pisemnego (e-mail) lub telefonicznego uzgodnienia pomiędzy stronami terminu wykonania prac uj ętych w
ust. 1 i 2 oraz każdorazowo przed przystąpieniem do ich realizacji zobowi ązany jest powiadomi ć służby
techniczne na obiekcie.
6. Do kontaktu w sprawach serwisu Wykonawca wyznacza: _____________________,
tel. kom. ___________________, e-mail: _______________________________
7. Do kontaktu w sprawach serwisu Zamawiający wyznacza: Bartosz Ś cisłowicz – Kierownik Pływalni,
tel. 18 533 01 63 wew. 26, e-mail: bartosz_scislowicz@mcsir.nowytarg.pl
8. Wykonawca udziela gwarancji na czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy serwisowej oraz
użyte materiały na okres 12 miesięcy (z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych).
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia autoryzowanego partnera serwisowego (APS)
producentów urządzeń wskazanych w § 1 Umowy, a także wskazuje, iż posiada możliwości, środki,
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie się do świadczenia Usług.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotycz ącymi
realizacji Umowy, i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Podczas realizacji Usług Wykonawca zobowiązany jest stosować wszelkie przewidziane prawem normy
bezpieczeństwa, w tym stosować właściwe zabezpieczenia i przepisy z zakresu bhp i medycyny pracy w
celu wyeliminowania powstania ewentualnej szkody u osób i w mieniu. Strony ustalają, iż spełnienie
przewidzianych prawem obowiązków z zakresu przepisów bhp oraz medycyny pracy, wymaganych od
Wykonawcy przy realizacji Usług, a w szczególności spełnienie obowiązków w zakresie odbycia
stosownych szkoleń z zakresu bhp oraz poddania się stosownym badaniom lekarskim, obci ąża
Wykonawcę, który wymogi te zobowiązany jest spełnić własnym staraniem i na własny koszt. Obowiązek,
o którym mowa zdaniu poprzednim obciąża Wykonawcę również w przypadku realizacji Usług poprzez
swoich pracowników.
* niepotrzebne skreślić

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak i osób trzecich za szkod ę powstałą
w związku z realizacją przez niego Umowy, w tym w związku z realizacj ą Usług.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia telefonicznego, poczt ą elektroniczn ą lub poczt ą tradycyjn ą
konieczności usługi serwisowej lub faktu zaistnienia awarii.
2. Zamawiający zapewni dostęp do w/w urządzeń oraz do źródła wody i prądu.
3. Zamawiający zapewni miejsce parkingowe dla samochodu serwisowego Wykonawcy.
4. Strony ustalają, iż czas reakcji Wykonawcy w przypadku awarii nie będzie dłuższy niż 24 godzin w dni
robocze od daty telefonicznego powiadomienia, potwierdzonego wpływem e- maila ze zgłoszeniem awarii.
Przez reakcję rozumie się także podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii, takich jak zamówienie
części zamiennych lub telefoniczny instruktarz postępowania. Zleceniodawca jest zobligowany do
prawidłowego zgłoszenia awarii, tj, podania typu urządzenia, numeru fabrycznego urz ądzenia oraz numeru
alarmu wraz opisem wyświetlanym na wyświetlaczu LCD nastawnika urz ądzenia, jeżeli wyst ępuje.
5. Każda usługa serwisowa zostanie zakończona pisemnym protokołem, o którym mowa w § 5.
§5
1. Wykonawca zabezpieczy dostawę niezbędnych materiałów i części koniecznych oraz narzędzi i sprzętu do
wykonania prac objętych niniejszą umową.
2. Odbiór wykonanych Usług za każdym razem odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru,
zawierającego w szczególności określenie zakresu wykonanych Usług oraz podpisy osób
reprezentujących Strony przy ich wykonaniu i odbiorze.
§6
1. Ustala się koszty obsługi serwisowej, o której mowa w § 2 ust.1 urz ądzeń, o których mowa w § 1, która
zawiera dostawę wszystkich niezbędnych towarów i usług do jej wykonania:

1) Przeglądu gwarancyjnego Centrale wentylacyjne basenowe CALOREX 2 szt. w kwocie
___________złotych (słownie złotych: ___________________________)
2. Ustala się:
1) koszt roboczo-godziny w zakresie usług z § 2 ust. 2 oraz wykonywania innych (np. prac zwi ązanych z
uzyskaniem

dostępu

do

urządzeń)

–

______________PLN

(słownie

złotych:

___________________________)
2) koszt dojazdu w zakresie usług z § 2 ust. 2 ryczałt - _______________ PLN
3. Wynagrodzenie nie obejmuje prac koniecznych do wykonania, które ujawniono w czasie wykonanego
przeglądu serwisowego, chyba, że objęte są one gwarancj ą. Ich wykonanie b ędzie każdorazowo
konsultowane z Zamawiającym. Wynagrodzenie za konserwację nie obejmuje wykonywanych w okresie
pomiędzy przeglądami serwisowymi:
* niepotrzebne skreślić

1) bieżących napraw, nastaw parametrów pracy urządzeń.
2) części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych.
4. Wykonanie usługi dodatkowej wykraczającej poza ramy umowy potwierdzone zostanie zleceniem
serwisowym wystawionym przez przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do reagowania na zgłoszenie awarii oraz wykonania kolejnego
przeglądu serwisowego w przypadku braku płatności przez Zamawiaj ącego za przegl ąd poprzedni lub
prace serwisowe zlecone przez Zamawiającego odrębnym zleceniem serwisowym.
6. Wykonawca gwarantuje stałość stawek i wynagrodzeń w okresie trwania umowy.
§7
Zamawiający ureguluje należność za wykonaną usługę zgodnie z faktur ą Wykonawcy, przelewem na podany w jej
treści rachunek bankowy w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do 31.12.2018 roku.
§9
1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca rażąco narusza
postanowienia Umowy, w tym m. in. wykonuje Usługi w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania do
zmiany sposobu ich wykonywania.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny okre ślonej w ust. 2 stanowi ącej podstaw ę odst ąpienia od
Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,- złotych
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji danego zlecenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Sprzedawcy kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższaj ących wysoko ść
zastrzeżonych kar umownych.
§ 11
1. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie ść na osob ę trzeci ą swojej
wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji udzielonych sobie wzajemnie jak
i pozyskanych w związku z realizacją Umowy.
* niepotrzebne skreślić

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. Treść tych załączników jest
Stronom znana.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będ ą rozstrzyga ć polubownie. W przypadku nie
dojścia do porozumienia, spory pomiędzy Stronami b ęd ą rozstrzygane przez wła ściwy s ąd ze wzgl ędu na
siedzibę Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją przeglądu gwarancyjnego,
ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

