Warszawa, dnia: 24 kwietnia 2020r.

Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30 000 euro

Nr zamowienia AUS/8/2020
1.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
2.

Nazwa zamówienia:

Ośmiomiesięczna konserwacja urządzeń dźwigowych: 2 dźwigów osobowych, 1 dźwigu serwisowego,
małego, 1 platformy pionowej i 1 platformy i schodów w jednym w siedziby głównej Muzeum Warszawy.
Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie cen jednostkowych usługi podstawowej
:comiesięczna konserwacja danego urządzenia wraz z serwisem w godz: 8:00 – 18:00 pn-pt oraz
usługami dodatkowymi: stawki za roboczogodzinę usług dodatkowych, tj. za naprawy, pomiary, udział
przy komisjach UDT podanych przez wykonawcę w formularzu oferty.

Zamawiający przewidział kwotę 15 000,00 zł netto na realizację zamówienia.
3.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Ośmiomiesięczna konserwacja 2 dźwigów osobowych, 1 dźwigu serwisowego (małegobibliotecznego), 1 platformy pionowej (zewnętrzna) i 1 platformy i schodów w jednym w
siedzibie głównej Muzeum Warszawy w godzinach 8:00 – 18:00 pn-pt tzw. usługa podstawowa
wraz z usługami dodatkowymi „pogotowie dźwigowe 18:00 - 8:00 każdego dnia tygodnia” z
pomiarami oraz udziałem serwisanta przy komisji UDT.

A.

Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
B. Wykaz obiektów Muzeum Warszawy w których będzie świadczona usługa:
a)

siedziba główna Muzeum Warszawy, Warszawa Rynek Starego Miasta 28
4.

Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
1. Wykonawca będzie prowadził konserwację urządzeń w zakresie ustalonym w załączniku nr 1
do Zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych umową, o których mowa w
załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, bez wezwania ze strony Zleceniodawcy i bez
wystawiania zleceń.
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać urządzenia w ruchu, w okresie do remontu
przekraczającego zakres ustalony w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Wyjątkiem jest
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postój niezbędny aby wykonać czynności naprawcze. Powyższy przestój nie może przekroczyć
24 godzin.
4. O wystąpieniu konieczności wykonania remontu lub modernizacji wykraczających poza zakres
ustalony w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić
Zleceniodawcę z wyprzedzeniem 3 miesięcy przed przystąpieniem do prac. Prace remontowe i
modernizacyjne będą przedmiotem odrębnego zlecenia.
5. Remonty kapitalne, modernizacje oraz naprawy wykonywane nie w skutek normalnej
eksploatacji, lecz w związku z zużyciem naturalnym, dewastacją, kradzieżą itp., będą
wykonywane na podstawie zlecenia, odrębnie opłacanego przez Muzeum Warszawy, po
zaakceptowaniu przez Muzeum oferty cenowej przedstawionej przez Wykonawcę.
5. Istotne postanowienia umowy:
1. Niniejszą umową nie są objęte roboty, których zakres należy do obowiązków Zleceniodawcy,
a mianowicie:

roboty elektryczne związane z naprawami tablic, linii zasilających,
znajdujących się poza maszynownią i szybem urządzenia,

roboty budowlane związane z naprawami pomieszczenia maszynowni i szybu,

utrzymanie czystości w kabinach dźwigu /na platformie/ i dojściu do
urządzenia,

staranne odśnieżanie urządzeń (dotyczy urządzeń zewnętrznych),

zapewnienie stałej drożności odprowadzania wód opadowych z podszybia
(dotyczy urządzeń zewnętrznych).
1. Zleceniodawca zobowiązany jest:

unieruchomić urządzenie i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich w
wypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi i mienia,

zapewnić konserwatorowi Wykonawcy swobodny dostęp do urządzenia,

natychmiast informować Wykonawcę o każdym unieruchomieniu urządzenia
lub widocznych brakach zewnętrznego wyposażenia urządzenia pod nr tel.
...................... lub bezpośrednio do pogotowia dźwigowego tel.
............................................................
1. Maszynownia/napęd urządzeń powinny być zamknięte i zabezpieczone przed dostępem
osób niepowołanych, a klucze mogą być wydane tylko osobom upoważnionym przez
Wykonawcę.
2. Coroczne opłaty na rzecz Inspektoratu Dozoru Technicznego związane z odbiorami i
dozorem technicznym urządzenia ponosi Zleceniodawca.
3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca, w terminie zapewniającym nieprzerwaną
eksploatację urządzenia, bez dodatkowego zlecenia Zleceniodawcy wykona niezbędne
czynności związane z odbiorami i dozorem technicznym.
4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (pomiary) oraz udział
2 pracowników firmy konserwującej w komisji UDT na urządzeniu wykonywane będą na
oddzielne zlecenie.
5. Wykonawca reprezentuje Zleceniodawcę podczas czynności wykonywanych przez UDT na
urządzeniu i w tym celu Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa.
6. Okres obwowiązywania umowy:01.05. - 31.12.2020 r.
7. Każda ze stron może niniejszą umowę rozwiązać z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
8. Strony ustalają możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
a) nie wywiązywania się Wykonawcy z ustaleń umowy,
b) zalegania Zleceniodawcy powyżej 30 dni, z płatnościami wynikającymi z umowy.
1. Dodatkowe zlecenia/naprawy/wykonanie pomiarów, udział przy badaniu UDT na podstawie
każdorazowo zaakceptowanego przez obie strony Zlecenia na podstawie oferty cenowej
przedstawionej przez Wykonawcę Zleceniodawcy.
6. Termin wykonania zamówienia (dd/mm/rrrr):
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Od dnia: 01.05.2020r do dnia: 31 grudnia 2020r.
7. Wymagania wobec Wykonawcy:

A.

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć wraz z

ofertą odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.

B.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: nie dotyczy
2) doświadczenia: Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem ofery
wykonał lub nadal wykonuje dwie usługi w zakresie konserwacji dźwigów o wartości co
najmniej 10 000,00 zł brutto każda usługa (należy wypełnić Tabelę nr 3

w Formularzu

ofertowym).
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunku w zakresie
doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
¬ co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3
metrów;
Wykonawca wraz z ofertą złoży poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych
uprawnień do prac na wysokości osób wskazanych w formularzu ofertowym do realizacji

zamówienia.
─ co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne do 1kV E.
Wykonawca wraz z ofertą złoży poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych
uprawnień elektrycznych do 1 kV E osób wskazanych w formularzu ofertowym do realizacji
zamówienia.
Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów. Oferta
niekompletna zostanie odrzucona.
4) dysponowania potencjałem technicznym: nie dotyczy
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zakresie prowadzonej działalności

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

związanej z przedmiotem zamówienia

w wysokości

25 000,00 zł
Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co
najmniej 25 000,00 zł.
Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów. Oferta
niekompletna zostanie odrzucona.
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8. Kryteria oceny ofert
1)

Cena – 80 % - za usługę podstawową konserwacji w okresie 8 miesięcy

Usługa podstawowej konserwacji obejmuje poniższe urządzenia:

Urządzenie

Dźwig
osobowy

Dźwig
osobowy

Dźwig
serwisowy,
mały

Platforma
pionowa

Platforma i
schody w
jednym

Numer fabryczny

XPL
44243GO

XPL
44244GO

MH-16511
biblioteczny

B-15-2014
zewnętrzna

FLEX STEP

….............
zł brutto

……………..
zł brutto

……………..
zł brutto

……………..
zł brutto

……………….
zł brutto

Koszt miesięcznej
konserwacji*

Łącznie
zł brutto
Razem

……………..
zł brutto

Cena za usługę podstawową konserwacji nie nie zawiera pogotowia całodobowego (w godzinach:
18:00 – 8:00 w dni powszednie, weekendy i święta), wykonania pomiarów i udziału w badaniu UDT.
Przy ocenie ofert w tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:
Cena = C min : C oferty badanej x 80 %
gdzie:
C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C oferty badanej – cena brutto badanej oferty
W kryterium cena Zamawiający przyzna maksymalnie 80 pkt
1% = 1 pkt
2)

Cena za usługi dodatkowe – 20 %

Cena za usługi dodatkowe dla poniższych urządzeń obejmuje wykonanie pomiarów przed
komisją UDT, udział przy komisji UDT (2 pracowników), 1 roboczogodzina pogotowia
dźwigowego w godzinach 18:00-8:00.

Platforma
pionowa

Platforma i schody
w jednym

XPL
44244GO

Dźwig
serwisowy,
mały
MH-16511
biblioteczny

B-15-2014
zewnętrzna

FLEX STEP

……………
zł brutto

……………
zł brutto

………………..
zł brutto

……………..
zł brutto

……………….
zł brutto

………….
zł brutto

……………
zł brutto

……………
zł brutto

……………….
zł brutto

………….
zł brutto

………………..
zł brutto

……..…….
zł brutto

………….
zł brutto

………….
zł brutto

…………
zł brutto

………….
zł brutto

………………..
zł brutto

……..…….
zł brutto

Urządzenie

Dźwig
osobowy

Dźwig
osobowy

Numer fabryczny

XPL
44243GO

Wykonanie pomiarów
przed komisją UDT
Udział przy komisji
UDT (2 pracowników)
1 roboczogodzina
pogotowia
dźwigowego

Łącznie
zł brutto

…………..
zł brutto

RAZEM

Przy ocenie ofert w tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:
Cena = C min : C oferty badanej x 20 %
gdzie:
C min – najniższa cena brutto za usługi dodatkowe spośród badanych ofert
C oferty badanej – cena brutto za usługi dodatkowej badanej oferty
W kryterium cena Zamawiający przyzna maksymalnie 20 pkt
1% = 1 pkt
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9. Miejsce i forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego załączonego do niniejszego
zapytania ofertowego na adres:

1)

Tylko w wersji elektronicznej, e-mailowo na adres: rafal.konski@muzeumwarszawy.pl

Bardzo prosimy o przesyłanie na w/w adres e-mailowy formularza ofertowego wraz ze
wszystkimi wymaganymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dokumentów
wymaganych, tj. uprawnień, ubezpieczenia, itp.
10. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia: 29.04.2020r. godzina 14:00
Za dzień złożenia oferty liczy się data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie
zostaną odrzucone.
11. Osoba do kontaktu ze strony Muzeum Warszawy:
Rafał

Koński

(imię

i

nazwisko),

tel.

0

22

277

43

72,

adres

e-mail:

rafal.konski@muzeumwarszawy.pl
12. Załączniki do zapytania ofertowego:
1)

Wzór formularza ofertowego zał nr 2.

2)

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne zał nr 3.

3)

Zakres zamówienia zał nr 1.

13. Postanowienia ogólne
1.

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Muzeum w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w
wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wzorem Formularza ofertowego.

4

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez
ponowne złożenie oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją w ofercie
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5

Muzeum przed upływem terminu składania ofet zastrzega sobie prawo do niedokonania
rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podawania
przyczyny.

6

Muzeum Warszawy zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli
oferty, w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w
zakresie jej zmniejszenia. Ewentualne negocjacje w zakresie ceny Muzem Warszawy
przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

7

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości realizacji zamówienia, Muzeum Warszawy zastrzega
sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. W przypadku
wyjaśnień, które według Muzeum nie zapewnią wysokiej jakości realizacji zamówienia, Muzeum
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zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.
8

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

9

Muzeum Warszawy niezwłocznie poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania.

10

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić
podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum.

11

Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.

ZATWIERDZAM
/Jarosław Skarżyński/
Zastępca Dyrektora Muzeum Ds.
Administracyjno-Technicznych
24.04.2020r.
Data i podpis Dyrektora
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