Warszawa, 07.12.2016 r.
SPZOZ U.821/2016
OGŁOSZENIE
(zapytanie ofertowe)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania
ofert na wykonanie usług serwisu wraz z czynnościami przeglądowymi w zakresie
A: wentylacja mechaniczna
B: instalacja klimatyzacji (chłodzenia powietrza obiegowego)
C: klimatyzacja typu Split
D: instalacja nawilżania powietrza nawiewnego
E: instalacja ciepła technologicznego
F: instalacja C.O. i C.W.U.
w budynku Ursynowskiego Centrum Zabiegowego UCZ oraz przychodni mieszczących się w
Warszawie przy ul. Kajakowa 12.
I.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu / konserwacji wraz czynnościami
przeglądowymi systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku przy ul. Kajakowej 12 w Warszawie.
W budynku świadczone są usługi zdrowia, w związku z czym budynek odpowiada szczególnym
rygorom bezpieczeństwa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zamieszczony w
załącznikach nr 1 i 3 do ogłoszenia, tj. „Specyfikacja Techniczna” oraz wzór umowy.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy składający ofertę dokonali wizji lokalnej i zapoznali się ze
specyfiką przedmiotu zamówienia bezpośrednio na budynku. W tym celu należy wcześniej umówić
się na spotkanie – dane kontaktowe w pkt. VIII ogłoszenia.
II.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od 01.01.2017r.

III.

Miejsce wykonywania usługi: - Warszawa, ul. Kajakowa 12.

IV.

V.

Cena oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza ofertowego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia i określenia w nim abonamentu miesięcznego, w
którym zostaną zawarte wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cenę oferty
stanowi całkowity koszt wykonania usługi w okresie 24 miesięcy.
2. Ostateczna cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku. Przy obliczaniu ostatecznej ceny brutto należy stosować zasadę
obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem:
Abonament miesięczny netto x ilość miesięcy = wartość netto + podatek VAT = wartość
brutto
Wybór oferty najkorzystniejszej.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: - kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100;
2. W odniesieniu do kryterium CENA, przez „cenę” rozumie się całkowitą cenę badanej oferty o
której mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia. Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma w
kryterium CENA maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów.
3. Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
4. 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.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego o treści zgodnej z załączonym
wzorem umowy – załącznik nr 3.
VI.
Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty.
1. Dokumenty o których mowa w pkt od 1 do 4 punktu „WYMOGI” załącznika nr 1 do
ogłoszenia.
2. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy złożyć wykaz głównych
dostaw, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatniego roku przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie – wzór wykazu głównych dostaw stanowi załącznik nr 4.
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że
wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej systemu
wentylacji i klimatyzacji w budynku:
- w którym świadczone są usługi zdrowia w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn zm),
- funkcjonują czynnie minimum dwie sale operacyjne;
- o powierzchni mnie mniejszej niż 1500m2,
o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 złotych brutto, w okresie ostatniego roku przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
podając ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dowody
(poświadczenie lub jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie wykonawcy), potwierdzające że usługi
te zostały wykonane należycie.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zasady
„spełnia” – „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
żądanych na ich potwierdzenie przez Zamawiającego.
VIII. Składanie ofert.
1. Zainteresowanych prosimy o kontakt: z p. Pawłem Kurek nr tel. 22 641-67-59 wew. 29, w
godzinach 10.00 – 14.00.
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.12.2016r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1
sekretariat Dyrektora
b. fax na numer 22 641-52-14
c. poczta elektroniczna: pawel.kurek@zozursynow.pl

