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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na dostaw? o wartosci ponizej 30 tysi^cy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.).

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM:
Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewtfdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
tel. 52 582 64 66 do 68 fax: 52 582 64 69

H. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest zakup silowni prostownikowo-inwerterowej zasilania awaryjnego serwerowni.
Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia zawarte sa. w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia
w pkt IV okreslajacym jego wymagane wlas"ciwosci.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Terrain realizacji zamowienia: dostawa, instalacja oraz konfiguracja do 23.06.2017 r.

IV. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Nowa fabrycznie sitownia prostownikowo-inwerterowa zasilania awaryjnego serwerowni - 1 szt.

o minimalnych nast^pujqcych parametrach:
o czas podtrzymania 300 minut dla obciazenia 4kW. Akumulatory umieszczbne na stelazu

bateryjnym obok zasilacza UPS. Parametry nie gorsze niz:
- moc znamionowa 10000 VA / 9000 W
- rodzaj pracy true on-line VFI-SS-111 - podwqjne przetwarzanie energii
- zasilanie: wejscie 1 i 3-fazowe/ wyjscie 1-fazowe
- baterie umieszczone na zewn^trznym stelazu bateryjnym
- wbudowana ladowarka 8A, pozwalajqca na optymalne ladowanie duzych pojemno^ci

akumulator6w
- wejsciowy wsp61czynnik mocy cos 9 > 0,9
- wySwietlacz cieklokrystaliczny
- bypass wewn?trzny, automatyczny i manualny
- wyjscie: 2 x IEC + listwa zaciskowa
- port RS 232, USB
- styki wyl^cznika p.pozarowego
~ karta sieciowa SNMP
- sprawnoSc w trybie online : 94%
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- gleboka tolerancja napi?cia wejsciowego
- stabilizacja napi?cia wyjs"ciowego: czysta sinusoida 230V / 50Hz
- oprogramowanie monitoruj^ce i zarzqdzaj^ce pracg. UPS-a
- wspolpraca z agregatami pradotworczymi

Rozwiazanie musi bye wyposazone w gniazdo rozszerzen dla opcjonalnych kart komunikacyjnych, ktore
pozwalaj^ urzadzeniu na komunikacj?, uzywajac glownych standardbw komunikacyjnych. Na przyklad:

o drugi port RS232 lub USB
o lacze szeregowe
o karta Ethernet z protokolami TCP/IP,HTTP I SNMP
o karta konwertera protoko!6w JBUS/MODBUS
o karta konwertera protokolow PROFIBUS
o karty ze stykami przekaznikowymi, odizolowanymi

Rozwiijzanie musi umozliwiac co najmniej ponizsza^ konfiguracje:
o wybbr nominalnej czestotliwos"ci wyjsciowej Auto

• 50 Hz • 60 Hz • Auto: automatyczne strojenie na podstawie cz^stotliwosci wejsciowej
o wyb6r nominalnego napi^cia wyjsciowego 230V 220 - 240 w kroku IV
o wybor jednego z 4 r6znych tryb6w pracy

• ON LINE - ECO • SMART ACTIVE - STAND-BY OFF (Tryb 1)
o wybor trybu dla linii obejscia Normahiy

• Normalny • Wyl^czone z synchronizacjq wejscia/wyjscia • Wyl^czone bez synchronizacji
wejScia/wyjScia

o automatyczne wylqczenie UPS w trybie bateryjnym, jezeli poziom naladowania mniejszy niz 5%
o funkcja oszacowania czasu, pozostalego do ostrzezenia o niskim stanie baterii
o wybor dozwolonego zakresu dla cz^stotliwosci wejsciowej dla przel^czenia na bypass i dla

synchronizacji zwyjsciem
o wybor trybu pomocniczego gniazda

• Zawsze podJaczone • Odlaczenie po liczbie sekund pracy baterii. • Odlaczenie po liczbie sekund
sygnahi prealarmu rozladowania baterii

o wyb6r dozwolonego zakresu napi?cia dla przelaczania na bypass
o wybor dozwolonego zakresu napi?cia dla pracy w trybie ECO
o wybor czulosci interwencji w trakcie dzialania trybu ECO
o czas opoznienia dla automatycznego przelqczania po powrocie zasilania
o wybor funkcji zwiazanych ze zJaczem RS232

• Wyl^czone • Zdalny ON - Zdaby OFF - Zdalny ON/OFF

2. W ramach ww. dostawy Wykonawca zrealizuje ponizsze ushigi:

o instalacja i konfiguracja zasilacza awaryjnego w siedzibie zamawiajacego
o podlqczenie zasilacza urzadzenia do infrastruktury
o wykonanie podl^czenia urzadzenia do istniejq.cej rozdzielnicy z przyl^czem trqjfazowym w

pomieszczeniu serwerowni (wszystkie materialy do wykonania podlaczenia zapewni
Wykonawca)

o test urzqdzenia we wszystkich trybach pracy
o 4 godzinne szkolenie 3 osob w siedzibie Zamawiajacego z obshigi w zakresie:

a) zasad wykonywania podstawowych czynnosci operatorskich (wl^czanie, wylaczanie,
wylqczanie awaryjne)

b) wlaSciwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urz^dzenie
c) podstawowych zasad diagnostyki stan6w awaryjnych
d) zasad post^powania w sytuacjach awaryjnych
e) podstawowych zasad BHP przy obsludze urzadzenia
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3. Inne wymagania Zamawiajacego:
o Wykonawca musi miec mozliwosc zdalnego nadzoru systemu UPS pozwalajqce na

monitorowanie pracy UPS oraz jego konfiguracj? przez serwis producenta; sporzadzanie
raportow o stanie zasilacza UPS zawieraj^ce historic zdarzen oraz pomiary parametrow
operacyjnych w ustalonych czasookresach

o Wykonawca musi miec mozliwosc zdalnego nadzoru zestawu akumulatorow pozwalajqcego
na monitorowanie w trybie on-line pracy kazdego akumulatora z osobna, pomiar napiecia na
kazdym z akumulator6w oraz skuteczne ostrzeganie o wykrytych problemach w badanych
akumulatorach; sporzadzanie raport6w, w ustalonych czasookresach, o stanie kazdego
akumulatora oraz pomiary parametrow akumulatora

o Wykonawca zagwarantuje:
- 24 miesieczna gwarancj? na zasilacz UPS oraz zainstalowane akumulatory
- telefoniczna pomoc serwisowa przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, rowniez w niedziel?

i swieta
- 24 godzinny czas reakcji serwisowej liczony od skutecznego powiadomienia telefonicznie

oraz pisemnie na podany nr fax (przez 7 dni w tygodniu, rbwniez w niedziele i swieta oraz
w porze nocnej; dotyczy lokalizacji zasilacza UPS w Bydgoszczy)

- 24-48 godzinny czas naprawy urzadzenia liczony od przystapienia do prac naprawczych
w przypadku, gdy cz^sci zamienne dostepne sa na rnagazynie Wykonawcy; do 21 dni w
przypadku, gdy zaistnieje koniecznosc sprowadzenia od producenta niezbednych czesci
zamiennych.

V. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Pfatnos"6: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

VI. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
> dysponowanie niezbedna wiedza, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantujacym nalezyte wykonanie zamowienia
> Wykonawca musi posiadad status autoryzowanego serwisu producenta oferowanego zasilacza UPS
> Wykonawca musi posiadac certyfikat z odbytych szkolen w siedzibie producenta w zakresie montazu,

uruchomienia oraz naprawy oferowanych urzadzen

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powimia:

> zawierac adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu
> okreslac cene za calosc dostawy i instalacji oraz konfiguracji okre^lonej w opisie przedmiotu zamowienia
> zawierac dolaezony certyfikat statusu autoryzowanego serwisu producenta oferowanego zasilacza UPS
> zawierac dolqczony certyfikat z odbytych szkolen w siedzibie producenta w zakresie montazu,

uruchomienia oraz naprawy oferowanych urzadzeii

VIII. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Aleksander Brygman - e-mail: aleksander.bryginan@wiQs.bydgoszcz.pl
> Stawomir Dominiak - e-mail: slawomir-dominiak@wios.bvdgoszcz.pl

tel. (52) 582 64 66 do 68

IX. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye zlozona w terminie do 07.06.2017 r. do godz. 12.00 w jednej z form:

• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);

• faxemnanr525826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uprywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofad swojq. ofert?.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawc6w wyjasnien dotycz^cych tresci
zlozonych ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajacy wybierze Wykonawce, ktory zaproponuje najkorzystniejsz^ ofert? i zawrze z nim umow? o tresci
zgodnie z zatqcznikiem.
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Ogolne warunki umowy

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujacy nabywa sitownie prostownikowo-inwerterow^ zasilania awaryjnego
serwerowni ~ 1 sztuka, ktorej charakterystyke okresla zatqcznik do niniejszej umowy, zwana. dalej urz^dzeniem
lub sprzetem.

§2

1. Sprzedawca zobowiazuje sie dostarczyc w jednej dostawie przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby
Kupuja.cego w Bydgoszczy, ul. P. Skargi 2, w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.

2. Sprzedawca zobowiazuje sie wykonac w siedzibie Kupujqcego w odniesieniu do urza_dzenia dodatkowo
nastepujace obowiazki:

1) instalacje oraz konfiguracje zasilacza awaryjnego,
2) podlapzenie zasilacza urzqdzenia do infrastruktury,
3) wykonanie podta,czenia urza_dzenia do istnieja.cej rozdzielnicy z przyfaczem trojfazowym,

w pomieszczeniu serwerowni (wszystkie materiaty do wykonania podtqczenia zapewni Sprzedawca),
4) test urza.dzenia we wszystkich trybach pracy.

3. Sprzedawca w odniesieniu do urzqdzenia przeprowadzi w terminie wskazanym przez Kupujacego, nie pozniej
niz w ciacju 7 dni po dniu dostarczenia sprzetu, 4-godzinne szkolenie 3 os6b w siedzibie Kupujacego z jego
obstugi w nastepujapym zakresie:

1) zasad wykonywania podstawowych czynnosci operatorskich (wta_czanie, wyJqczanie, wyfa_czanie
awaryjne),

2) wfasciwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urzadzenie,
3) podstawowych zasad diagnostyki stanow awaryjnych,
4) zasad postepowania w sytuacjach awaryjnych,
5) podstawowych zasad BMP przy obsJudze urz^dzenia.

4. Sprzedawca w odniesieniu do urz^dzenia zobowiazuje si? zapewnic:
1} zdalny nadzor systemu UPS pozwalaja,cy na monitorowanie pracy UPS oraz jego konfiguracje

przez serwis producenta; sporzqdzanie raportow o stanie zasilacza UPS zawieraja_ce historie zdarzeii
oraz pomiary parametrow operacyjnych w ustalonych czasookresach,

2) zdalny nadzor zestawu akumulatorow pozwalajqcy na monitorowanie w trybie on-line pracy kazdego
akumulatora z osobna, pomiar napi^cia na kazdym z akumulatorow oraz skuteczne ostrzeganie
o wykrytych problemach w badanych akumulatorach; sporzqdzanie raportow, w ustalonych
czasookresach, o stanie kazdego akumulatora oraz pomiary parametrow akumulatora.

5. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i wykonanie obowiazkow okreslonych w ust. 2-4 zostanie
potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w dniu jego dostarczenia.

§3

1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi z* (stownie:
)•

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowiazah, o ktorych mowa w §2 ust. 1-4 oraz §5 ust. 4,
2) obowiazuja,cy podatek VAT.

3. Kupuja.cy zobowiazuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie
faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa w §2 ust. 5, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuja.cego przelewem na konto podane w tej fakturze.

4. Dniem zaptaty bedzie dzieh obciazenia rachunku Kupuja.cego.
5. Sprzedawca zobowiazuje si? do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych (podatek VAT)

zwia.zanych z wystawiona_ dla Kupujacego fakturq VAT oraz do zaptaty Kupuja_cemu odszkodowania
w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, NIP

§4

Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i wolny od wad.

§5

1. Sprzedawca oswiadcza, ze sprzet jest objety 24 - miesi^czna, gwarancjq producenta.
2. Bieg okresu gwarancji, o ktorej mowa w ust. 1, rozpoczyna sie od dnia podpisania przez obie strony bez

zastrzezen protokoiu odbioru, o ktorym mowa w §2 ust.5.
3. Sprzedawca do sprzetu doJaczy karty gwarancyjne.
4. W przypadku, gdy naprawa wykonywana w ramach gwarancji bedzie wymagata dostarczenia sprzetu

do miejsca wskazanego przez producenta Sprzedawca zobowiqzany jest do:
1) dostarczenia sprzetu do miejsca wykonywania naprawy,
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2) dostarczenia w miejsce sprzetu obj^tego naprawa., sprzetu wolnego od wad o takich samych
parametrach na czas naprawy.

5. Sprzedawca oswiadcza, ze zgodnie z warunkami gwarancji, wynikajqcymi z kart gwarancyjnych, o ktorych
mowa w ust. 3, zapewni:
1) telefoniczna. pomoc serwisowa. przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, rowniez w niedziele i swieta,
2) 24 - godzinny czas reakcji serwisowej liczony od skutecznego powiadomienia telefonicznie oraz

pisemnie na podany nr fax (przez 7 dni w tygodniu, rowniez w niedziele i swieta oraz w porze nocnej;
dotyczy lokalizacji zasilacza UPS w Bydgoszczy),

3) 24-48 - godzinny czas naprawy urzqdzenia liczony od przystapienia do prac naprawczych w przypadku,
gdy czesci zamienne dostepne sa, na magazynie Sprzedawcy, a do 21 dni w przypadku, gdy zaistnieje
koniecznosc sprowadzenia od producenta niezbednych czesci zamiennych.

§6
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 i §2, Sprzedawca

zobowiqzuje sie do zaptaty na rzecz Kupuja.cego kary umownej w wysokosci 1 % ceny, o ktorej mowa w §3
ust. 1, za kazdy dzieri opoznienia.

2. Sprzedawca zobowia.zany jest do uiszczenia na rzecz Kupuja,cego kary umownej w wysokosci 10% ceny,
o ktorej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce
obowia.zkow, o ktorych mowa w §2 ust. 1-4 oraz §5 ust. 3-5.

3. Kupuja,cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja.cego na zasadach ogolnych
w przypadku, gdy poniesie szkod? przewyzszajqca. wysokosc ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgod§ na potra^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§7

Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych umowa. maja_ odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja. pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa.du w Bydgoszczy.

Umow§ sporz^dzono w trzech jednobrzmia.cych egzemplarzach, dwa dia Kupujqcego i jeden dia Sprzedawcy.


