
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja starych oraz zakup z dostawą 

i montażem 96 sztuk nowych akumulatorów do urządzenia zasilającego UPS typu Libert 

o mocy 20 kVA. Urządzenie UPS wraz z aktualnie zainstalowanymi akumulatorami znajduje 

się w piwnicy Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. przy ulicy Stępińskiej nr 19/25, 00-739 

Warszawa. Konserwacja i przegląd urządzenia zostały przeprowadzone w listopadzie 2021 r.  

2. Dostarczone baterie - akumulatory  muszą być o pojemności 9Ah o napięciu nominalnym 12V. 

Baterie o których mowa powyżej muszą być przeznaczone do montażu w urządzeniu zasilającym 

UPS typu Libert o mocy 20 kVA. 

3. Akumulatory muszą być dostosowane do  połączenia connectorami typu „F2”, szerokości 

6,3 mm. 

4. Dostarczone akumulatory nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż na 6 miesięcy 

przed dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego.   

 

ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI WYKONAWCY  

1. Demontaż i utylizacja zużytych akumulatorów z urządzenia zasilającego UPS zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz udokumentowaną kartą utylizacji 

dla Zamawiającego.  

2. Zakup oraz montaż dostarczonych 96 sztuk nowych akumulatorów jednego producenta. 

3. Po   wymianie akumulatorów Wykonawca: 

a) sprawdzi poprawność działania zamontowanych baterii; 

b) dokona regulacji i kalibracji baterii – akumulatorów; 

c) wykona pomiary napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów;  

d) przeprowadzi  automatyczny test urządzenia zasilającego UPS.    

4. Wystawienie protokołu końcowego wykonanych prac - protokół musi zawierać m. in. dane 

z wykonanych pomiarów napięcia oraz rezystancji wewnętrznej każdego z montowanych 

akumulatorów i informację o włączeniu automatycznego testu urządzenia zasilającego UPS.   

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem przy obsłudze i instalacji urządzeń zasilania awaryjnego 

przedstawiając minimum 2 referencje lub protokoły odbioru wykonanych prac w okresie ostatnich 

12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Realizacja prac powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa                           

i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

określonymi właściwymi w tym zakresie przepisami.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów pozostających  

po wykonaniu prac i zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 



 

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania urządzenia UPS (tj. w siedzibie 

Zamawiającego).  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji  gwarancji, gwarancja nie powoduje dodatkowych 

kosztów Zamawiającego związanych z jej utrzymaniem, w tym płatnych konserwacji, demontażu, 

dostarczenia zdemontowanych baterii do miejsca reklamacji, ich odbioru oraz powtórnego montażu.  

7. Wszelkie koszty związane z demontażem, utylizacją, dostawą oraz montażem akumulatorów 

pokrywa Wykonawca.  

8. Wykonawca dokona realizacji przedmiotu umowy w terminie ustalonym co do daty oraz godziny 

przez obie strony postępowania, dogodnym dla każdej z nich, jednak nie później niż w ciągu 60 dni 

od daty zawarcia Umowy.  

9. Dostarczone akumulatory muszą posiadać gwarancję nie krótszą niż 24 m-ce. Wykonawca usługi 

dołączy do protokołu końcowego, kartę gwarancyjną baterii - uzupełnioną przez sprzedawcę 

akumulatorów. 

 

 


