Załącznik nr 1

ZAKRES CZYNNOŚCI
serwisowego przeglądu systemu klap oddymiających, skrzynek alarmowych w hali
technologicznej sortowni i kompostowni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych ul. Turskiego 4 w Ostrołęce.
1. Typ sterowania:
- elektryczny 24V;
- pneumatyczny ze skrzynkami alarmowymi.
2. Czynności przeglądowe :
KLAPY DYMOWE

Oznaczenie
wykonania
(X)

Optyczna kontrola urządzeń
Otwarcie klap (wszystkie scenariusze
przewidziane dla systemu)

X

Optyczne sprawdzenie klap po otwarciu
Sprawdzenie stanu uszczelek

X
X

Sprawdzenie i regulacja mocowania
siłowników
Kontrola mocowania klap

X

Przesmarowanie okuć i konsoli hakowej

X

Uruchomienie termo wywoływacza
miejscowo w klapie
Ważenie nabojów CO2 z
termowyzwalacza
Sprawdzenie funkcjonowania oraz
drożności otworów napowietrzających
Zamknięcie klap
Regulacja ramki dodatkowej

X

X

X

X
X
X
X

URZĄDZENIA STEREUJĄCE
(skrzynki alarmowe)
Optyczna kontrola urządzeń systemu
Uruchomienie urządzeń (wszystkie
scenariusze przewidziane dla
systemu)
Uruchomienie przycisku alarmowego
Sprawdzenie pojemności
akumulatorów
Kontrola i regulacja prądu ładowania
akumulatorów
Sprawdzenie połączeń przewodów w
centrali
Uruchomienie klap za pomocą
kompresora
Sprawdzenie rezerwy nabojów CO2
w skrzynce alarmowej
Naklejenie informacji –naklejki o
dokonanym przeglądzie

Oznaczenie
wykonania
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ZAŁĄCZNIK NR 2

.................................................
nazwa i adres oferenta

OFERTA
Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. B. Joselewicza l
1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu oferujemy wykonanie przeglądu klap oddymiających,
skrzynek alarmowych w hali technologicznej sortowni i kompostowni na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Turskiego 4 w Ostrołęce, za wynagrodzeniem
ryczałtowym (z podatkiem VAT 23%)
w kwocie ogółem:.....................PLN (słownie
złotych:..........................................................................................
............................………................……………………………………………………………..groszy)
.
2. Oświadczamy, że przedstawiona oferta jest sporządzona na podstawie otrzymanego załącznika
nr załącznik nr 1 „Zakres czynności” i uwzględnia wszystkie jego warunki.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas 30 dni.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji
ofertowej,
akceptujemy bez zastrzeżeń istotne dla Zamawiającego postanowienia wprowadzone do
umowy
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Odpowiadamy za wady fizyczne przedmiotu umowy na wykonane roboty remontowe 3 lat
licząc
od dnia odbioru przedmiotu umowy;
6.Termin realizacji: – rozpoczęcia robót budowlanych: ............................................ 2019 r.
– zakończenia robót budowlanych: ............................................ 2019 r.

Podpisy Wykonawcy:

…………………………………
………………………………………….
Miejscowość i data

/osóby upoważnione do wystepowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

OGÓLNE

WARUNKI

UMOWY

W dniu ..................................................... 2019 r. w Ostrołęce, pomiędzy Ostrołęckim
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., 07-410 Ostrołęka ul. Berka.
Joselewicza 1, które reprezentuje:
- ......................................................
- .......................................................
- ......................................................
- .......................................................
a firmą
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................zwaną
w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
- ................................................... - ......................................................
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa
następującej treści.
1.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przegląd serwisowy klap
oddymiających, skrzynek alarmowych w hali technologicznej sortowni i kompostowni na
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Turskiego 4 w Ostrołęce.
W ramach realizacji umowy należy dokonać przeglądu :
a) 14 szt. klap oddymiających mrc- PROLIGHT NG-A 200/300 ze sterowaniem pneumatycznym
w hali sortowni;
b) 16 szt. klap oddymiających mrc- PROLIGHT NG-A 180/250 ze sterowaniem pneumatycznym
w hali kompostowni oraz sporządzenie oceny stanu technicznego trawersów zgodnie z
zakresem merytorycznym opisanym w zaproszeniu do złożenia oferty;

c) 4 – ch skrzynek alarmowych w halach.
wg. zakresu czynności – załącznik nr 1 do umowy z przekazaniem Zamawiającemu protokół z
przeprowadzonego przeglądu serwisowego i ocena stanu technicznego trawersów w hali
kompostowni.
2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Instrukcją przeglądu
serwisowego urządzeń producenta.
§2

Ustala się terminy realizacji przedmiotu umowy:
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: ………………………… 2019r.
Termin zakończenia przedmiotu umowy: ………………………... 2019r.

§3

1.

2.
3.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w formie umownej ceny ryczałtowej w kwocie: ............ PLN brutto z podatkiem (VAT
23%) (słowie złotych: .......................................................................................................).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wypłacone będzie w terminie 14 dni, na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Fakturę za wykonane usługi należy wystawić na Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o. o. ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-15-69-833.
§4

Wykonany przegląd serwisowy ważny jest przez okres 1 - go roku, licząc od dnia jego
przeprowadzenia.
§5
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwej
instancji.
§8
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

.........................................

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………

