Warszawa, 10 sierpień 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na
zadanie pn.: „Dostawa oraz montaż w drodze wymiany i uruchomienie chłodnic wentylatorowych
znajdujących się przy budynku IMGW-PIB, ul. Podleśna 61 w Warszawie, wraz z wykonaniem operatu
akustycznego i pomiarów akustycznych.” – dla potrzeb etapu oszacowania wartości zamówienia.
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Cel usługi:
1. Celem nadrzędnym przedmiotowej usługi jest uzyskanie dopuszczalnego poziomu hałasu w
środowisku, w zgodzie z obowiązującymi przepisami (m.in. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku) przy zapewnieniu ciągłości i prawidłowego działania systemu klimatyzacji oraz
wyposażenia IT w pomieszczeniu serwerowni w trakcie montażu nowych urządzeń.
Przedmiot i zakres usługi obejmuje:

1. Wykonanie projektów przebudowy istniejącej instalacji klimatyzacji serwerowni w dwóch wariantach:
pierwszym, zakładającym zmianę lokalizacji urządzeń i montaż nowych urządzeń na dziedzińcu
budynku i drugim, zakładającym wymianę istniejących urządzeń na nowe – przy pozostawieniu
obecnej lokalizacji. Projekty winny zawierać rozwiązanie techniczne polegające na zastąpieniu
istniejących chłodnic wentylatorowych chłodnicami o mniejszej emisji hałasu do otoczenia. Zgodnie z
założeniami praca chłodnic nie powinna przekraczać 45 dB, przy pracujących z pełną wydajnością
wszystkich obiegach chłodniczych. Zaproponowane rozwiązanie nie powinno ograniczać wydajności
chłodniczej całego systemu.

2. Wykonanie operatów akustycznych do zaproponowanych rozwiązań dla poszczególnych wariantów
przebudowy. Opracowanie powinno zawierać analizę emisji hałasu do otoczenia przez
zaproponowane chłodnice wentylatorowe oraz jednoznacznie potwierdzać, że urządzenia te, ich
lokalizacja i zaproponowane rozwiązania, spełniają normy dopuszczalnego poziomu hałasu dla
miejsca instalacji.

3. Wymianę chłodnic wentylatorowych zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie.
Wymiana powinna odbyć się w sposób nie zakłócający pracy serwerowni. W związku z tym, że system
klimatyzacji stanowi 6 niezależnych obiegów chłodniczych, prace należy prowadzić sukcesywnie, po
jednym obiegu (demontaż istniejącej chłodnicy, montaż nowej, uruchomienie, próby funkcjonalne).

4. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać niezbędne przeróbki istniejących instalacji
sanitarnych i elektrycznych, oraz pozostałe prace niezbędne do prawidłowego montażu i
uruchomienia urządzeń – dla zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu.

5. Po zakończeniu prac i uruchomieniu urządzeń Wykonawca zobowiązany będzie do zlecenia i
wykonania (na koszt własny) pomiaru poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie, a także do wykonania niezbędnych prób szczelności instalacji, uporządkowania terenu w
miejscach wykonanych prac oraz wywozu i utylizacji zdemontowanych urządzeń i śmieci.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania firmy, której zostaną zlecone pomiary przez
Wykonawcę, w laboratorium posiadającym akredytację PCA w tym zakresie i od wyników tych
pomiarów uzależnić odbiór prac.

6. Zamawiający informuje, że chłodnice wentylatorowe stanowią element instalacji klimatyzacji
serwerowni zlokalizowanej na poziomie parteru w skrzydle południowym budynku (od ul.
Smoleńskiego) . W celach poglądowych Zamawiający do Zapytania ofertowego załącza „Projekt
Wykonawczy Instalacji Klimatyzacji Serwerowni w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń na
potrzeby serwerowni IMGW” - opracowanie marzec 2011 r. (Załącznik nr 2), oraz kilka zdjęć
obrazujących obecną lokalizację urządzeń (Załącznik nr 3).

7. Wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji, min. przez okres 36
miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji udzielanej
przez producenta urządzeń - w przypadku, gdy gwarancja ta jest dłuższa niż 36 miesięcy.

8. Zamawiający informuje, że budynek IMGW-PIB, przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie, jest wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr ID BIE 03352.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usług
opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona
podmiotowi prowadzącemu działalność
gospodarczą.

Proponowana cena oferty:
Celem zapytania ofertowego jest oszacowanie wartości usługi - pozyskanie informacji niezbędnych do
przeprowadzenia procedury przetargowej, zgodnie z art. 32-35 ustawy PZP.
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę
ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym
wszystkie koszty: dostawy i montażu urządzeń, przejazdów, materiałów, wykonania analiz, pomiarów w tym
pomiaru hałasu, przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i inne potrzebne do realizacji zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca winien zapoznać się z obiektem, dokumentami udostępnionymi
przez Zamawiającego oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość
zamówienia.

Okres i warunki gwarancji/rękojmi:
Na urządzenia: minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia lub na okres
gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń - w przypadku gdy gwarancja ta jest dłuższa niż 36 miesięcy;
Na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji i rękojmi
Termin przesłania oferty – dla potrzeb szacowania wartości zamówienia:
do końca dnia 18.08.2020r.
Miejsce złożenia oferty:
drogą elektroniczną na adres: piotr.kwasniewski@imgw.pl
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest P. Piotr Kwaśniewski,
P. Michał Badawika, michal.badawika@imgw.pl

piotr.kwasniewski@imgw.pl i

Wizja lokalna:
Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie realizacji usługi w celu dokonania oceny
istniejących urządzeń, pomieszczenia serwerowni oraz budynku, a także dokumentów i informacji
przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Termin przeprowadzenia
wizji lokalnej należy uzgodnić z P. Michałem Badawika tel. (22) 56-94-211 lub 781 774 170, lub P. Piotrem
Brociek (22) 56-94-190
Do oferty prosimy dołączyć:
Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, prosimy
aby dołączył, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik
nr 1)

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 2 – „Projekt Wykonawczy Instalacji Klimatyzacji Serwerowni w ramach zadania „Adaptacja
pomieszczeń na potrzeby serwerowni IMGW” - opracowanie marzec 2011 r.
Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna.
Załącznik nr 4 – formularz ofertowy.

