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Zapytanie ofertowe 
 
 
Dział Techniczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kieruje zapytanie cenowe dotyczące 
wykonania drugiego niezależnego zasilania sieciowego (zasilanie podstawowe) obejmującego 
zasilacz UPS i agregat zasilający rozdzielnice serwerowni w budynku Collegium Medicum w Lublinie 
przy ul. Radziwiłłowskiej 11. 
 
Wymaga się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia 
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą  
być przydatne do przygotowania oferty. 
Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. Osoba do kontaktu  
w przedmiotowej sprawie: Sylwester Rokicki, tel. 81 448 55 73 – Dział Techniczny UM. 
 
Szczegółowy zakres prac: 

1. Wykonanie trasy kablowej dla wewnętrznej linii zasilającej (budowanej), 
2. Wykonanie rozdzielnicy baypassu zewnętrznego na przełączniku sieciowym (sieć – agregat) 

In=125A, 
3. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej kablem typu LgY 5x25 mm2 w osłonie DVR50mm 

relacji RG (zasilanie z sieci podstawowe) – baypass zewnętrzny pom. serwerowni, 
4. Wykonanie zabezpieczeń nadprądowych wewnętrznej linii zasilającej w oparciu  

o rozłączniko–bezpiecznik, In=160A, Ib=100A, 
5. Wykonanie niezbędnych przełączeń w instalacji w celu wykonania powyższych prac  

w uzgodnieniu z administratorem obiektu, 
6. Pomiary kontrolne elektryczne wykonanych instalacji, 
7. Dokumentacja powykonawcza (schemat ideowy zasilania). 

 
Wykonawca musi posiadać aktualne i ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży 
elektrycznej oraz stosowne świadectwo kwalifikacyjne SEP gr. 1 uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru  
w zakresie obsługi, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych dla następujących urządzeń, 
instalacji i sieci: pkt. 2 – urządzenia, instalację i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym 
niż 1kV. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami  w szczególności 
Ustawą o odpadach z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 992 ze zm.) oraz Ustawą o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 czerwca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1466)  
oraz przedstawić oświadczenie o dokonaniu powyższego. 
 

   
Podstawą do zapłaty za wykonaną usługę będzie podpisany protokół odbioru wykonania usługi  
oraz dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury. 
  
Warunki zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia – do 30 dni, 
2. Okres gwarancji – 24 m-c,  
3. Termin płatności – przelew do 30 dni.  

 
Termin złożenia oferty: 
  Ofertę prosimy złożyć pisemnie lub mailem zwrotnym w terminie do dnia 16 maja 2022 roku,  
z podaną ceną ofertową neto i brutto. 
 


