
Przemyśl, 07.12.2022 r. 

G–27–24/2022 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – z uwagi na 

wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 130.000 zł, wskazanej w art. 2 

ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Zamawiający: 

Sąd Okręgowy w Przemyślu 

37-700 Przemyśl 

ul. Stanisława Konarskiego 6 

NIP 795-23-48-286 

1. Przedmiot zamówienia (opis): 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Realizacja układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) – zasilania UPS oraz klimatyzacji 

serwerowni z alternatywnego źródła energii (dodatkowej stacji trafo) podłączenie pod 

istniejący licznik zasilający systemy klimatyzacji – oraz dostarczenie agregatu prądotwórczego 

jako trzeciego źródła zasilania.   

 

a) Wymagania podstawowe Układ  Samoczynnego Załączania Rezerwy ma realizować 

funkcje przełączenia się na alternatywne źródło zasilania w sytuacji braku zasilania z 

sieci energetyki podstawowej i podawać  napięcia zasilające dla  UPS oraz klimatyzacji 

serwerowni zlokalizowanej w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. 

Konarskiego 6. Przełączenie ma nastąpić w  czasie nie większym niż 15 sek. 

Przełącznik SZR nie może być zbudowany na bazie styczników – wymagane 

zastosowanie automatycznych przełączników zasilania o prądzie znamionowym min. 

125A. 

Należy zrealizować podłączenie trzeciego źródła zasilania  z agregatu prądotwórczego 

z wykorzystaniem ręcznego przełącznika sieci – agregat będzie umiejscowiony przy 

stacji nr 26. Przewidywana moc agregatu to około 40 – 50 kW.  

b) Miejsce lokalizacji istniejącego układu SZR 

Układ  SZR  ma zostać zamontowany w  rozdzielnicy na ścianie w pomieszczeniu UPS 

lub w pomieszczeniu garażowym (za licznikiem z alternatywnej stacji trafo) .   

c) Opis  istniejącego układu zasilania – ogólna charakterystyka  

UPS jest zasilany z podstawowego źródła zasilania podłączonego do budynku sądu 

zasilanego z stacji transformatorowej nr 93. Alternatywne źródło zasilania jest 

podłączone do pomieszczenia garażowego w którym znajduje się zasilanie układów 

klimatyzacji ze stacji transformatorowej nr 26. 

Oba źródła zasalania posiadają własne układy pomiarowe o odpowiedniej mocy.  



d) Wykonawca musi zapewnić połączenie od alternatywnego źródła zasilania (po 

pomiarze energii) z wykorzystaniem istniejącego połączenia rurowego fi 110 mm 

pomiędzy budynkami (ułożonego pod kostką brukową) do budynku sądu następnie pod 

podwieszanym sufitem i w korytach doprowadzić zasilanie do pomieszczenia UPS i 

zasilić UPS oraz klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni i UPS.  

e) Wykonawca musi zapewnić przygotowanie projektu instalacji oraz dokumentacji 

powykonawczej zrealizowanego układu z dokładnymi rysunkami i opisem. 

f) Całość instalacji musi być odpowiednio zaprojektowana aby były spełnione wymogi 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Obowiązkiem wykonawcy jest przedstawienie 

uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawczą przeciwpożarowym w sprawie 

koordynacji wyłączeń prądu w budynku.  

g) Zamówienie obejmuje również:  

•dobór i instalację w istniejącym kanale kablowym kabli  zasilających,    przy czym  

należy uwzględnić  obciążalność długotrwałą  kabli zasilających.  

•wykonanie innych niezbędnych zdaniem Wykonawcy prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia,  

•uruchomienie urządzeń i instalacji,  

•przeprowadzenie prób funkcjonalnych bez obciążenia i z obciążeniem  

•opracowanie stanowiskowej instrukcji obsługi układu SZR,  

•przeszkolenie personelu Zamawiającego,  

•przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej w języku polskim, 

• gwarancja / rękojmia na wykonanie i funkcjonowanie systemu 24 miesiące,  

•bezpłatny serwis i bezpłatne przeglądy gwarancyjne z próbami funkcjonalnymi  

układu SZR  przez  kolejne 2 lata (przegląd minimum raz na 12 miesięcy – 2 przeglądy 

– pierwszy po 12 miesiącach i końcowy po 23 miesiącach). 

 

W załączeniu do IWZ Zamawiający załączył przedmiar szacunkowy realizacji zadania – 

jednocześnie zamawiający informuję, że przedmiar ma charakter informacyjny i zaleca 

przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z stanem faktycznym i zakresem 

niezbędnym do wykonania prac.  

Podana cena jest ceną ryczałtową zawierającą wszelkie prace niezbędne do prawidłowego 

uruchomienia i przekazania Zamawiającemu funkcjonującego systemu.  

 

2. Terminy: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 29.12.2022 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (z udziałem Podwykonawców), 

którzy : 

1) posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

zawodowej, a także odpowiednie zdolności techniczne i zawodowe, 



2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, 

3) złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania, wraz z dokumentami, które to potwierdzają, tj.: 

 informacją z Krajowego Rejestru Karnego, oraz 

 odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. 

4. Kryteria oceny ofert: 

1) cena –100 % 

4.1. W kryterium „cena” Wykonawcy przyznane zostaną punkty - wg wzoru: 

cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 100% x 100. 

4.3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który otrzyma 

najwyższą ilość punktów  

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

5. Zasady ubiegania się o zamówienie. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie ofertę w niniejszym postępowaniu, poprawną pod względem 

merytorycznym i formalnym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ. 

6. Informacje o dokumentach, jakie należy załączyć do oferty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do IWZ), 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wraz z 

dokumentami, które to potwierdzają, tj.: 

 odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. 

3) w przypadku, gdy Wykonawca działa przez Pełnomocnika lub Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia i wyznaczają Pełnomocnika, do oferty należy 

załączyć stosowne pełnomocnictwo upoważniające takiego Pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawcy (lub Wykonawców). 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w tym również w 

postaci dokumentu elektronicznego, 

3) Oferta musi być sporządzona według wzoru – poprzez wypełnienie formularza 

ofertowego (załącznik nr 2 do IWZ) i podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez 

niego umocowaną – podpisem własnoręcznym, a w przypadku dokumentu 

elektronicznego – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub profilem zaufanym. 

4) Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do podpisania oferty. 

5) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi 

Wykonawca. 



6) Ofertę – jeśli zostanie sporządzona w formie papierowej - należy złożyć w zamkniętej 

kopercie, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznakowanej w sposób opisany 

poniżej: 

„Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl 

Oferta - Realizacja układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR)” 

 

8. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty mogą być przesłane drogą pocztową na adres Sądu Okręgowego  

w Przemyślu, ul. Stanisława Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl lub złożone osobiście na 

Biurze Podawczym Sądu, pokój nr 52, a te składane w formie elektronicznej, należy 

przesyłać na adres e-mail: przetargi@przemysl.so.gov.pl – do dnia 13 grudnia 2022 roku, 

do godziny 12.00. (Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia telefonicznie lub przez 

otrzymanie wiadomości zwrotnej o otrzymaniu oferty – złożenia oferty i jej otrzymania 

przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tel. 166761356, 166761357). 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na podany na 

kopercie adres Wykonawcy. 

9. Zamawiający informuje, że jeżeli w przedmiotowym postępowaniu wpłyną oferty, którym 

przyznanie zostanie taka sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą 

ceną, a jeżeli wpłyną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli te oferty – do złożenia  ofert dodatkowych, w terminie dodatkowym określonym 

przez Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy wartość oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków, 

którymi Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, Zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo do unieważnienia postępowania lub rozpoczęcia negocjacji 

dotyczących ceny oferty z Wykonawcą. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny.  

11. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do IWZ. 

12. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

13. Klauzula RODO – stanowi Załącznik nr 3 do IWZ 
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