Warszawa, 14.09.2016 r.
SPZOZ U.628/2016
OGŁOSZENIE
(zapytanie ofertowe)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na wykonanie
usługi stałej konserwacji kondensacyjnych kotłów grzewczych firmy De Dietrich MCA90/115 x 2 szt., z zasobnikiem
cwu.
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonywania stałej konserwacji kondensacyjnych kotłów grzewczych firmy De Dietrich
MCA90/115 x 2 szt., z zasobnikiem cwu . Konserwacją objęte są kotły oraz urządzenia i osprzęt kotłów sterujących
pracą kotłów.
Konserwacja wykonywana będzie raz w miesiącu, przez cały okres obowiązywania umowy (prócz pkt c poniżej, który
wykonywany będzie raz w roku). Konserwacja obejmować będzie wykonanie:
a) przeglądu i kontroli parametrów pracy kotłów;
b) regulacji, napraw, ewentualnej wymiany zużytych, bądź uszkodzonych części kotłów i osprzętu (nie dotyczy
korpusów kotłów oraz płukania i wymiany zasobników);
c) wykonanie rocznego przeglądu kotłów;
d) dowóz części, materiałów, narzędzi oraz ekipy serwisowej.
Konserwacja wykonywana będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń grzewczych i zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
Wykonawca podejmie działania w celu przywrócenia sprawności użytkowej urządzeń w ciągu 24 godzin w przypadku
awarii jednego kotła oraz 12 godzin w przypadku awarii dwóch kotłów, licząc od godziny zgłoszenia awarii
Wykonawcy.
Koszt materiałów i części zamiennych niezbędnych do wymiany tzn. materiały eksploatacyjne tj. wkłady do filtrów,
uszczelki oraz części związane z naprawami kotła pokryje Zamawiający, po wcześniejszym przedstawieniu wyceny
ww. materiałów przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Uprawnienia do wykonania zamówienia:
Wykonawca powinien być uprawniony do konserwacji na podstawie zaświadczenia o autoryzacji wydanego przez firmę
De Dietrich. Zaświadczenie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.
Rozliczenie wykonanych usług następować będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca, w
terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od 01.10.2016r.
Miejsce wykonywania usługi: Warszawa, ul. Kajakowa 12
Cena oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
1 do ogłoszenia i określenia w nim abonamentu miesięcznego obejmującego wszystkie elementy zamówienia zawarte w
opisie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia
o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia koniecznych do poniesienia przez Zamawiającego w okresie 24
miesięcy. Cena oferty nie obejmuje ewentualnych części zamiennych koniecznych do wymiany w trakcie eksploatacji
urządzeń.

Ostateczna cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Przy
obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto
Wybór oferty najkorzystniejszej.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: - kryterium CENA
– waga 100, maksymalna ilość punktów 100;
W odniesieniu do kryterium CENA, przez „cenę” rozumie się całkowitą cenę badanej oferty o której mowa w pkt. Cena
oferty niniejszego ogłoszenia. Oferta proponująca cenę najniższą w danym pakiecie otrzyma w kryterium CENA
maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu art. 2 pkt 5b ustawy
PZP, tj. ofertę, której na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w ogłoszeniu przyznano najwyższą sumę punktów
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego o treści zgodnej z załączonym wzorem umowy –
załącznik nr 2.
Składanie ofert.
1. Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Jackiem Kozerskim nr tel. 22 641-67-59 wew. 45, w godzinach 10.00 –
14.00.
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2016r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat
Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

