Znak pisma: CA.ABE.233.3.632.2020

Warszawa, 3 września 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
– Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza
do złożenia oferty na: „Świadczenie usług serwisowania agregatów prądotwórczych w obiektach
IMGW-PIB” zgodnie z poniższą specyfikacją. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług serwisowania
agregatów prądotwórczych w obiektach IMGW-PIB”:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie jednego cyklu przeglądów okresowych wraz z pracami dodatkowymi agregatów
prądotwórczych wymienionych w załączniku nr 2;
2) naprawy awaryjne agregatów prądotwórczych wymienionych w załączniku nr 2 wraz z
dostawą części zamiennych koniecznych do usunięcia awarii w tym naprawy urządzeń u
producenta lub Wykonawcy
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia koszty wszystkich czynności i składników koniecznych
do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również koszty zakupu materiałów
eksploatacyjnych (w tym m.in. oleje, filtry, smary, przewody, płyny eksploatacyjne, z
wyłączeniem paliwa), koszt utylizacji zużytych baterii, olejów, filtrów, koszty dojazdów,
noclegów i utrzymania specjalistów Wykonawcy oraz koszt gotowości serwisowej;
4. Umowa zostaje zawarta na czas określony – 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do
wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia umownego netto.
5. Naprawy awaryjne odbywać się będą na następujących zasadach:
1) Za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne
działanie agregatu prądotwórczego obejmujące także nadmierne zużycie się jego elementów
składowych
2) Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia o awarii przez siedem dni w tygodniu,
przez całą dobę na numer telefonu: ……………………… lub na adres e-mail: …………………….;
3) Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy
i przedstawienia propozycji techniczno-cenowej naprawy oraz terminu usunięcia awarii, do
zatwierdzenia przez Zamawiającego, w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia
awarii
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4) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania
pisemnej akceptacji propozycji techniczno-cenowej naprawy przez Zamawiającego. Jeżeli
usunięcie awarii Urządzenia będzie wymagało dostarczenia nowych części zamiennych bądź
przeprowadzenia naprawy Urządzenia u producenta lub Wykonawcy, Wykonawca dokona
naprawy z zastosowaniem nowych części zamiennych lub naprawy Urządzenia, po uprzedniej
pisemnej akceptacji szczegółowego kosztorysu techniczno-cenowego i harmonogramu
dostawy lub naprawy przez Zamawiającego
Czynności związane z realizacją umowy wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W
szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania czynności poza powyższymi
godzinami po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym
funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.
Po usunięciu awarii Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów sprawdzających
poprawność pracy Urządzenia
Dokumentem potwierdzającym każdorazowe wykonanie prac objętych Umową będzie Protokół
Odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie Strony Umowy.
Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach Umowy prace,
dostarczone i zastosowane części zamienne. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania
Protokołu Odbioru, o którym mowa w Umowie.
Pracownicy Wykonawcy wykonujący przedmiot Umowy powinni posiadać aktualne uprawnienia
elektryczne grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru.
Wykaz czynności serwisowych wymaganych podczas przeglądu agregatów prądotwórczych
dotyczy pozycji 1-54 załącznika nr 2:
1) Dostawa i wymiana oleju w ilości przewidzianej przez producenta danego silnika.
Dostarczone oleje i dodatki będą zgodne z normami wymaganymi przez producenta,
2) Dostawa i wymiana filtrów oleju,
3) Kontrola wyposażenia dodatkowego silników (rozrusznik, podgrzewanie płynu chłodzącego,
szczelność układu wydechowego, mocowanie silnika i elementów amortyzujących),
4) Kontrola obiegu paliwowego (olej napędowy) obejmująca kontrolę poziomu, szczelność
układu, kontrolę poprawnego funkcjonowania wskaźnika poziomu, kontrolę pompy
paliwowej, kontrolę przewodów paliwowych,
5) Filtrowanie paliwa,
6) Wymiana filtra paliwa,
7) Aplikacja preparatu zapobiegającego namnażaniu się bakterii w paliwie (jeśli konieczne),
8) Kontrola obiegu płynu chłodzącego obejmująca kontrolę parametrów płynu chłodzącego,
kontrolę poziomu i ewentualne uzupełnianie, kontrolę stanu pasa napędowego
wentylatorów, kontrola przewodów gumowych.
9) Kontrola układów elektrycznych,
10) Kontrola układu sterowania agregatem,

11) Kontrola stanów połączeń przewodów prądowych przy generatorze,
12) Kontrola akumulatora w tym weryfikacja poziomu elektrolitu, kontrola ładowania,
czyszczenie i zabezpieczenie zacisków,
13) Kontrola czasu opóźnienia i ewentualna regulacja,
14) Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji prądnicy,
15) Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
16) Czyszczenie i odkurzenie aparatury,
17) Próby funkcjonalne urządzenia w tym test działania agregatu w trybie automatycznym, test i
kontrola wyłącznika awaryjnego , test pracy agregatu w trybie pod obciążeniem (min. 15 min)
18) Pozostawienie agregatu gotowego do pracy w trybie automatycznym.
19) Sporządzenie protokołu serwisowego.
13. Wykaz czynności serwisowych wymaganych podczas przeglądu agregatów prądotwórczych
dotyczy pozycji 55-68 załącznika nr 2:
1) Dostawa i wymiana oleju w ilości przewidzianej przez producenta danego silnika.
Dostarczone oleje i dodatki będą zgodne z normami wymaganymi przez producenta
2) Dostawa i wymiana filtra powietrza,
3) Dostawa i wymiana świecy zapłonowej (silniki benzynowe)
4) Kontrola wyposażenia dodatkowego silników (rozrusznik, szczelność układy wydechowego,
mocowanie silnika i elementów amortyzujących),
5) Kontrola obiegu paliwowego (benzyna) obejmująca kontrolę poziomu, szczelność układu,
kontrolę przewodów paliwowych,
6) Kontrola układów elektrycznych,
7) Kontrola układu sterowania agregatem,
8) Kontrola stanów połączeń przewodów prądowych przy generatorze,
9) Kontrola akumulatora w tym kontrola ładowania, czyszczenie i zabezpieczenie zacisków,
10) Kontrola czasu opóźnienia i ewentualna regulacja,
11) Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
12) Czyszczenie i odkurzenie aparatury,
13) Próby funkcjonalne urządzenia w tym test działania agregatu w trybie automatycznym, test
i kontrola wyłącznika awaryjnego, test pracy agregatu w trybie pod obciążeniem (min. 15
min)
14) Pozostawienie agregatu gotowego do pracy w trybie automatycznym.
15) Sporządzenie protokołu serwisowego.
14. Koszt materiałów eksploatacyjnych (filtry, oleje, smary, płyn chłodniczy, przewody, inne
niezbędne) należy wliczyć do ceny ofertowej.

Termin składania ofert:
Oferty prosimy przesłać do dnia 8 września 2020 r. do godz.12.00. na adres e-mail: marcin.deren@imgw.pl

Termin realizacji całkowitego zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy
Gwarancja: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają doświadczenie polegające na należytym zrealizowaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie




jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowania co najmniej 2 agregatów
prądotwórczych o mocy min. 400 kVA pracujące w układzie wzajemnej synchronizacji
jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowania co najmniej 5 agregatów
prądotwórczych o mocy min. 100 kVA
jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowania co najmniej 5 agregatów
prądotwórczych o mocy min. 20 kVA

Spełnienia powyższych warunków musi zostać potwierdzone referencjami wystawionymi przez podmioty na
rzecz których Wykonawca świadczył usługi, potwierdzające zrealizowanie zamówienia w sposób właściwy,
zgodny z umową, bez zastrzeżeń.

Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Marcin Dereń tel. 781 774 124, e-mail: marcin.deren@imgw.pl

Do oferty proszę dołączyć następujące dokumenty:





wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
uzupełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
Referencje poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 3).

Kryterium wyboru oferty: Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1.

K1 - cena za wykonanie wszystkich przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych waga kryterium 90%

Cena brutto najniższa w złożonych ofertach
__________________________________________________________

x 100% x waga kryterium = K1 punktów (max 90 pkt.)

Cena brutto w badanej ofercie

2.

K2 - stawka godzinowa brutto za pracę specjalisty w miejscu usuwania awarii agregatów
prądotwórczych - waga kryterium 10%

Cena brutto najniższa w złożonych ofertach
__________________________________________________________

x 100% x waga kryterium = K2 punktów (max 10 pkt.)

Cena brutto w badanej ofercie

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą sumę S punktów, obliczoną ze wzoru:

S = K1 + K2

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po
przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję
o nieudzieleniu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO

