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Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum                                     Warszawa, dnia 7.10.2021 r. 

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

NIP 5260001312 REGON: 000860582 

 

 

 
sygn. ZN.26.1.14.2021 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, Plac Zamkowy 4, 00-277 

Warszawa, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wymianę 

sterowników systemu automatyki i BMS instalacji HVAC” prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

 

Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, składa się z następujących rozdziałów  

i załączników: 

Rozdział I Instrukcja dla wykonawców; 

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia; 

Rozdział III Formularz oferty wraz z załącznikami; 

Rozdział IV Projektowane Postanowienia Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

/…/ 

Ziemowit Koźmiński 

                                                   Zastępca Dyrektora ds.  Muzealnych i Programowych



 

Rozdział I 

Instrukcja dla wykonawców 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego, adres strony internetowej 

1. Zamawiający: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, Plac 

Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.  

Adres poczty elektronicznej: kzaborska@zamek-krolewski.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zamek-krolewski.pl/bip/przetargi; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://zamek-

krolewski.pl/bip/przetargi  

3. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest: Karolina Zaborska, email: zaborska@zamek-

krolewski.pl  

 

II. Tryb postępowania. Informacje ogólne 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podst. art. 275 

pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 

o których mowa w art. 94 Pzp. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

8. Wspólny Słownik Zamówień: 45331200-8 (instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), 

45331000-6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), 42510000-1 

(wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny 

filtrujące),  42512300-1 (układy HVAC), 31000000-6 (maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektroniczne, 

oświetlenie), 32000000-3 (sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny  

i podobny), 48000000-8 (pakiety oprogramowania systemy informatyczne), 51000000-9 (usługi instalowania 

(z wyjątkiem oprogramowania).    

9. Termin wykonania zamówienia: do dnia 26.11.2021 r. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  

a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 r. 

poz. 1740, z późn. zm.). 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w pkt IV SWZ. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 

mailto:zaborska@zamek-krolewski.pl
https://zamek-krolewski.pl/bip/przetargi
https://zamek-krolewski.pl/bip/przetargi
https://zamek-krolewski.pl/bip/przetargi
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2.2.  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) w zakresie doświadczenia: 

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał przynajmniej trzy roboty 

budowlane w budynkach polegające na budowie/rozbudowie/modernizacji automatyki instalacji HVAC  

o łącznej sumie punktów powyżej 5000. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek 

powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

2) w zakresie osób kierowanych do realizacji zamówienia: 

Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje przynajmniej po jednej osobie posiadającej: 

a. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci 

na stanowisku dozoru, w zakresie: 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyła-

jące i zużywające energię elektryczną; 2). urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napię-

ciu  nie wyższym niż  1 kV;  

b. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci 

na stanowisku dozoru, w zakresie: 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyła-

jące i zużywające energię elektryczną; 10). Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i insta-

lacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji wymienionych  

w lit. a.  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie  szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksplo-

atacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. 2003.89.828). 

Uprawnienia mogą występować łącznie. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek 

powinien być spełniony przez tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

 

3) Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte we właściwych 

dokumentach wyszczególnionych w rozdziale I pkt V ppkt 5 SWZ.  

 

IV. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania 

 

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp), 

w przypadku okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 Pzp; 



 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp, tj.: 

a. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające  

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

c. który, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest  

w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

d. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. a tej ustawy. 

 

V. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki 

dowodowe) 

 

1.  Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy w celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia: 

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej — Załącznik nr 2 do SWZ; 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
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1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, wykonanych  

w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie - na potwierdzenie warunku opisanego w pkt III.2.4.1). Rozdziału I SWZ (załącznik 

nr 3 do SWZ). 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie dysponowania 

tymi osobami – na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt III 2.4.2) Rozdziału I SWZ  (załącznik 

nr 4 do SWZ).    

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o których mowa w pkt 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  

o których mowa w pkt 4 ppkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. 

8. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

VI. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 

zdolności są wymagane.  



 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt VI.3 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, a o którym mowa w pkt V. 1. SWZ. 

 

VII. Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 

znani (w formularzu oferty). 

3. Zamawiający nie wymaga od podwykonawców, na zasobach których wykonawca nie polega w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, złożenia podmiotowych środków dowodowych 

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.  

 

VIII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt V.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw 

wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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IX. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował 

się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywała się poprzez: miniPortal, który 

dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępny pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztę elektroniczną zamawiającego: e-mail: kzaborska@zamek-

krolewski.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca składa 

ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę 

jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcje oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania  

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Wykonawca zobowiązany jest, wraz  

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania odpowiednio na ePUAP (oferty) lub na pocztę elektroniczną Zamawiającego (dokumenty, które 

nie muszą być przekazywane na ePUAP). 

8. Identyfikator postępowania dla przedmiotowego postępowania (ID generowanej przez miniPoratal)  

o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

9. Sposób sporządzania oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

10. 0fertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, 

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach  .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 



 

11.0fertę, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt V.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności,  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

12.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres 

e-mail zamawiającego: kzaborska@zamek-krolewski.pl 

13.W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania. 

 

X. Wyjaśnienia treści SWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Pismo w tej sprawie należy 

przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: kzaborska@zamek-krolewski.pl. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin składania 

ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 3, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń  

i dokumentów 

 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SWZ. 

2. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu ,  

o których mowa w pkt V.1 SWZ; 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt VI SWZ - jeżeli dotyczy;  

3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) wraz z dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty;  

4) oświadczenie konsorcjum, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy –  

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) dokumenty rejestrowe lub wskazanie skąd zamawiający ma pobrać je samodzielnie. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie  

z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów. 
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4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co 

do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

6. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w tym związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu. 

 

XII. Sposób i termin złożenia oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 11:00 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

 

XIII. Termin otwarcia ofert 

 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godz. 11:05 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu  

w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację z otwarcia ofert, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 



 

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być ceną ryczałtową, obliczoną na 

podstawie zakresu robót opisanych w Rozdziale II SWZ. Wykonawca dokonując obliczania ceny winien 

wycenić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy na warunkach określonych  

w Projektowanych postanowieniach umowy (Rozdział IV SWZ), takie jak np. koszty wykonania robót 

budowlanych, dostaw i usług z nimi związanych, koszty transportu, wymagane ubezpieczenia, koszty 

administracyjne, itp.  

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVI. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.11.2021 r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin jej złożenia. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

a. cena. 

Waga kryterium: 60 %. 

 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym wykonawcom ustalona zostanie zgodnie  

z poniższym wzorem: 

 

C = 
𝐶 𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜
 𝑥 100 𝑥 60%, gdzie: 

 

C – ilość otrzymanych punktów w kryterium „cena” 

C min – najniższa cena oferty 

Co – cena badanej oferty 

 

b. Gwarancja  

Waga kryterium :40% 

 

Ocenie będzie podlegać okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 

miesięcy. 
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Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym wykonawcom ustalona zostanie zgodnie  

z poniższym wzorem: 

 

𝐺 =
𝐺𝑜

𝐺𝑚𝑎𝑥
𝑥 100 𝑥 40%, gdzie: 

 

G – liczba punktów w kryterium „gwarancja” 

Go – okres gwarancji oferty ocenianej 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji 

 

W przypadku nie wpisania okresu gwarancji, zamawiający przyzna 0 pkt zakładając jednocześnie, że wykonawca 

zapewnia wymagane 12 miesięcy. Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, 

zamawiający przyzna do oceny ofert okres 36 miesięcy. 

 

2. Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Suma punktów = C +G 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

 

XVIX.  Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU). 

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  

w zakresie uregulowanym w PPU. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XX. Zasady dokonywania wizji lokalnej 

 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie fakultatywnej wizji lokalnej. Ze względów organizacyjnych 

wykonawcy powinni przekazać zamawiającemu w terminie do dnia 14.10.2021 r. listę osób (na adres email: 

kzaborska@zamek-krolewski.pl), które będą brały udział w zebraniu, zawierającą: imię, nazwisko oraz firmę 

wykonawcy. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona nie później niż na 4 dni przed dniem otwarcia ofert. 



 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,  

o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” Pzp. 

 

XXII. Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 04.05.2016 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac 

Zamkowy 4, 00-277 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (t.j. wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, polegającego na przeprowadzeniu postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego), w związku z przepisami PZP, w celu przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub organizacji konkursu, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

przez czas trwania postępowania oraz niezbędnej archiwizacji. 

4. Dane osób reprezentujących Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

(realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora), w celu zapewnienia możliwości kontaktu ze 

strony Administratora i jego pracowników w celu wykonania umowy. Osobom reprezentującym 

Wykonawcę, których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu. 

5. Co do zasady, dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu w oparciu  

o PZP, dane osobowe będą publikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

w przypadkach określonych w tych przepisach (np. po otwarciu ofert publikowane będą nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte). 

6. W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im 

ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą 

zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Odbiorcami będą także podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności,  

z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta  

z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu 
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podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL 

działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ 

Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych 

w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) 

RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały 

zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy 

oraz jej realizacji.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 

o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym  

z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 PZP). 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania (zgodnie z art. 19 ust. 3 PZP). 

10. Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany  

w rozumieniu art. 22 RODO. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

Rozdział II 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot postępowania stanowi kontynuację kompleksowej modernizacji systemu klimatyzacji w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie – Muzeum (dalej „Zamek”), w ramach którego wymieniono do tej pory wolnostojące 
agregaty wody lodowej.  
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty polegające na wymianie sterowników systemu automatyki  
i BMS systemu HVAC. Zakres wymiany będzie polegał na:  
- demontażu uszkodzonych i starych sterowników oraz serwera systemu automatyki HVAC,   
- dostawie fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z wymogami zawartymi w STWOiR, 
- montażu i rozruchu nowych urządzeń w miejscach ich obecnej lokalizacji,  
- dostawę oprogramowania i sprzętu BMS, 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również serwis gwarancyjny.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi STWOiR, przy czym: 
Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do STWOiR stanowią odzwierciedlenie stanu istniejącego instalacji HVAC; 
Załącznik nr 5 stanowi wykaz sterowników automatyki HVAC podlegających wymianie. 
 
 
Wszystkie urządzenia, o których mowa w STWOiR winny posiadać: 
- certyfikat CE,  
- certyfikat BACnet BTL, 
oraz być zgodne z normą ISO 16484-5 building autonation and control system: Data protocol 
 

Wymagania dotyczące dostawy urządzeń, aplikacji systemowej oraz dokumentacji:   



 

 
1. Dostawę sterowników, modułów we/wy i niezbędnych materiałów instalacyjnych. 
2. Wymianę sterowników i modułów we/wy we wszystkich szafach automatyki na nowe zgodne  

z ST. 
3. Dostosowanie szaf automatyki do nowych sterowników i modułów we/wy. 
4. Napisanie aplikacji dla nowych sterowników, wgranie do sterowników i sprawdzenie popraw-

ności działania. 
5. Dostawę oprogramowania nadzoru BMS wraz z sprzętem komputerowym spełniającego wyma-

gania ST, 
6. Wykonanie grafik instalacji, wykonanie bazy punktów, powiązanie punktów z grafikami, 
7. Udostępnienie danych po protokole BACnet instalacji wentylacji przeciwpożarowej do systemu 

SMS (ok. 800 pkt.),  
8. wykonanie niezbędniej infrastruktury komunikacyjnej (Ethernet, BACnet IP, BACnet MSTP, 

Modbus RTU, M-BUS, Lon Works wraz z dostawą i ułożeniem przewodów, światłowodów oraz  
elementów aktywnych – swiche, konwertery itp.) 

9. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych przewodów zasilających i komunikacyjnych, 
10. Wykonanie prób i testów, 
11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji edytowalnej (akceptowalny format plików 

AutoCad .dwg). 
12. Wykonanie instrukcji obsługi, DTR  oraz szkolenie użytkowników. 

 
Wymagania dotyczące demontażu sterowników, serwera i stacji roboczej: 

1. Demontaż  w szafach automatyki obecnie zainstalowanych sterowników.  
2. Elementy elektroniczne należy poddać utylizacji zgodnie z wytycznymi ochrony środowiska. 
3. Monitory należy poddać utylizacji zgodnie z wytycznymi ochrony środowiska.  

 
Wymagania dotyczące montażu sterowników, serwera i stacji roboczej: 

1. Montaż nowych sterowników na szynach TH w istniejących szafach automatyki.  
2. Przeszycie okablowania, dostosowanie połączeń do nowych sterowników.  
3. Podłączenie do instalacji elektrycznej, sterowniczej i monitorującej, wykonanie testów popraw-

ności działania sterowania i komunikacji z czujnikami, pompami, silnikami, falownikami, nawil-
żaczami, siłownikami oraz innymi urządzeniami zintegrowanymi z BMS. 

 
Testy i próby pracy dostarczonych sterowników, serwera i aplikacji / oprogramowania sterującego BMS:  

1. Przeprowadzenie sprawdzenia działania czujników.  
2. Przeprowadzenie sprawdzenia działania urządzeń rozproszonych.  
3. Sprawdzenie komunikacji sygnałów do SMS 
4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwóch wersjach papierowych oraz jeden egzem-

plarz w wersji edytowalnej na płycie CD zawierającej:  
a. Instrukcję obsługi sterownika 
b. Schematy połączeń oraz sterowania 

 
 


