Warszawa 2020-07-22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Serwis naprawczy i konserwacje Instalacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz
Systemów Kontroli Dostępu (KD) w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp.
z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu naprawczego i konserwacji 15 instalacji „SSWiN” i
3 instalacji „KD” w obiektach Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i
warunków realizacji usługi zostaną przekazane oferentom, którzy spełnią warunki przystąpienia
do uczestnictwa w postępowaniu
Świadczenie usług polegało będzie na:
1) utrzymaniu 24 godzinnej gotowości do świadczenia
2)
utrzymywaniu systemu w dobrej sprawności technicznej, przez systematyczne sprawdzanie
poprawności pracy i wykonywanie czynności konserwacyjnych:
·
wszystkich urządzeń systemu, innych elementów elektronicznych będących częściami
składowymi instalacji SSWiN oraz utrzymanie ich w czystości (mycie),
· połączeń kablowych i bezprzewodowych w tym nadajników/odbiorników radiowych,
· zasilaczy i urządzeń zasilania awaryjnego (akumulatorów) i urządzeń bezprzewodowych
(baterii);
3) usuwaniu awarii urządzeń i elementów wyszczególnionych w pkt.2) powyżej;
4) wykonaniu 8 przeglądów konserwacyjnych każdej instalacji w okresie obowiązywania umowy
tj. jednego przeglądu konserwacyjnego co 3 miesiące, zakończonego protokołem
przeglądowym dla każdej instalacji.
Prace konserwacyjne i naprawcze powodujące przestoje lub zakłócenia pracy urządzeń należy
wykonywać w czasie normalnych dni roboczych w godz. 7.00 – 14.00,
Inne ważne postanowienia umowy:
1)

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj., od dnia podpisania na okres 2 lat lub do
czasu wyczerpania wynagrodzenia, określonego w umowie, w zależności, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej,

2)

Wykonawca zapewni sprawowanie serwisu we wszystkie dni tygodnia w systemie 24
godzinnym,

3)

Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu wynoszący 4 godzin. Przez czas reakcji serwisu
rozumie się czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do przedstawienia Zamawiającemu
sposobu rozwiązania problemu,

4)

Wykonawca zapewni czas całkowitego usunięcia awarii lub wdrożenia rozwiązania typu

„obejście” w terminie 24 godzin w przypadkach opisanych od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego,
5)

Koszt urządzeń i elementów użytych do wykonania serwisu naprawczego instalacji CCTV
zostanie każdorazowo ujęty przez Wykonawcę w „protokole naprawy” akceptowanym
następnie przez Zamawiającego,

6)

W przypadku konieczności usunięcia awarii i dokonania naprawy Wykonawca jest
zobowiązany do:
• wystąpienia do Zamawiającego o zgodę na zakup części zamiennych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania urządzeń,

• zapewnienia dostawy części zamiennych (części nowych, oryginalnych ),
• przedstawienie Zamawiającemu faktur na zakupione części zamienne,
• bezpłatny montaż części.
7)

Dla każdego urządzenia Wykonawca założy książkę konserwacji, do której wpisywać będzie
zakres dokonanych czynności naprawczych z wyszczególnieniem wymienionych części. W
książce konserwacyjnej urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych
konserwatorów Wykonawcy, mogących dokonywać w niej wpisów. Każdy wpis do książki
konserwacyjnej powinien być potwierdzony przez pracownika upoważnionego przez
Zamawiającego.

8)

Realizacja innych Usług serwisowych na zlecenie Zamawiającego będzie wykonywana w
uzgodnionych terminach i zakresie z uwzględnieniem priorytetów Zamawiającego,

9)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy polegające na wyłączeniu obiektów.
Ewentualne zwiększenie ilości obiektów lub instalacji będzie przedmiotem aneksowania
umowy,

10) Wykonawca oraz wszystkie osoby zaangażowane przez niego do realizacji przedmiotowej
umowy muszą spełniać wymagania Ustawy o ochronie osób i mienia w części dotyczącej
zabezpieczenia technicznego i być zatrudnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z
obowiązków pracodawcy oraz niezależnie od formy ich zatrudnienia powinny zostać
przeszkolone w zakresie bhp, p-poż. oraz innych przepisów.

II.

Warunek przystąpienia do uczestnictwa w postępowaniu

Przed przystąpieniem do składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów
potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie:
- posiadania koncesji i kwalifikacji w części dotyczącej zabezpieczenia technicznego zgodnie
z Ustawą o ochronie osób i mienia;
- posiadania świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do I kV i świadectwa kwalifikacji dla dozoru oraz prac
kontrolnopomiarowych do I kV.
Zamawiający po analizie przesłanych dokumentów prześle (droga mailową) zaproszenie do
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności określi zakres i sposób realizacji usługi oraz poda
dane dotyczące instalacji SSWiN i KD w celu umożliwienia oferentom złożenia oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pocztą elektroniczną na adres: zun@mpo.com.pl
zgłoszenia do uczestnictwa w przedmiocie zamówienia, celem uzyskania informacji szczegółowych
informacji dotyczących postępowania o oraz uzyskania zgody na wejście do obiektów.
Termin nadsyłania zgłoszeń o przystąpienie do uczestnictwa w postępowaniu upływa
w dniu 05 sierpnia 2020r. do godziny 10:00.
VII Informacje
Zamawiający wymaga od potencjalnych wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie
objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem pracy, a
także zdobycia na swoją własność odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez
Wykonawców specyfikacji i charakteru prac, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy
przeprowadzanej z należytą starannością wizji lokalnej. Koszty dokonywania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
Data i miejsce składania ofert
Z zastrzeżeniem warunku określonego w punkcie II ostateczny termin składania ofert upływa
w dniu 12 sierpnia 2020r. godz. 12.00.
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
zun@mpo.com.pl
z dopiskiem: Oferta na serwis naprawczy i konserwacje Instalacji Systemów
Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Systemów Kontroli Dostępu (KD).w
Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem jest
Pan Zdzisław Patrzałek – Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa – 22 3910 157,
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia

Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-08-12 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Zdzisław Patrzałek
Tel. kontaktowy: 22 3910 157
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena- 100%

Zapraszamy do składania ofert.

