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Nazwa zadania:
Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilacza UPS firmy APC 

w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wymiana  akumulatorów  zasilacza  UPS  APC  Smart-UPS  SRT
10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI) umieszczonego na I piętrze w bloku „B” Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać demontaż wyeksploatowanych akumula-
torów, a w ich miejsce wstawić nowe o identycznych parametrach tak, aby obecne bezprzerwowe
zabezpieczenie Szpitala podczas nieuniknionych zaników napięcia pozostało bez zmian.
Zamawiajacy dopuszcza użycie zamienników.
Żywotność akumalatorów nie mniejsza niż 5 lat.

W APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI) należy wymienić sześć zestawów
uszkodzonych i wyeksploatowanych baterii APCRBC140 (jeden zestaw składa się z 2 modułów
akumulatorowych).

Uszkodzone baterie należy zdemontować i umiejscowić w pomieszczeniu serwerowni. W ich miej-
sce wstawić nowe akumulatory, odpowiednio je podłączając .

UPS serwerowni Szpitala zabezpiecza ciągłość dostarczania energii elektrycznej przez 24 godziny
na dobę dla urządzeń znajdujących się w głównej serwerowni – wykonanie przedmiotu zamówienia
musi odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą Szpitala oraz w uzgodnieniu z Działem Informa-
tyki.

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczy wyko-
nawca. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu oraz mienia w najbliższym sąsiedz-
twie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość przedmiotu zamówienia w wartości netto
plus należny podatek VAT.

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia – wykonawca zobowiąza-
ny jest do przedłożenia ich zamawiającemu po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.
Termin realizacji zamówienia – 21 dni od daty  zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancyjny nowych baterii wynosi 24 miesięcy licząc od daty  zawarcia umo-
wy.

Wyeksploatowane baterie pozostają na stanie Szpitala.


