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RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
AL. J. CH. SZUCHA 2/4

00-582 WARSZAWA
NIP 526-23-86-150

RCŁ.BA .2711.16 / 2018

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU NR 11/2018

Zamawiający:

Skarb Państwa — Rządowe Centrum Legislacji, at. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch kwartalnych przeglądów

konserwacyjnych i utrzymanie w stanie technicznej sprawności wyposażenia

instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), zwaną dalej „instalacją

SAP”

2) Opis zainstalowanych urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej stanowi

załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2

do rozeznania, zwanych dalej „IPU”.

3) Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych zawiera załącznik nr 3 do IPU.

4) Informacje dodatkowe:

a) sposób konserwacji instalacji i urządzeń SAP wykonawca prowadzić będzie

zgodnie z właściwymi instrukcjami producentów (DTR), specyfikacją PKN

CEN/TS 54-t4:2006, PN-E-08350-14 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej

pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140,

poz. 994),



b) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania Instrukcji postępowania

na wypadek alarmu centrali sygnalizacji pożaru, w tym m.in. dotyczącej

alarmu „Pożar” oraz alarmu „Uszkodzenie”, w terminie określonym w IPU.

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zaktualizowania Regulaminu dla

użytkowników pomieszczeń, w których są zainstalowane czujki sygnalizacji

pożaru zawierające źródło promieniowania izotopowego, w terminie

określonym w EPU.

d) wykonywanie niezbędnych napraw i/lub wymiany wyeksploatowanych

instalacji i urządzeń SAP wraz z udzieleniem 12 miesięcznej gwarancji na

zamontowane materiały i urządzenia użyte podczas napraw

lub w przypadku doraźnych zakupów — na okres odpowiadający okresowi

gwarancji udzielonej Wykonawcy przez sprzedawcę.

2.3. Zamawiający informuje, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla

wykonawców w dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w celu szczegółowego

zapoznania się z przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń

wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny:

1) w trakcie wizji lokalnej zostanie przedstawiona do wglądu dokumentacja

techniczna powykonawcza zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego systemu

SAP,

2) zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e

mail: wwicik@rcI.uoy.pi wraz z podaniem informacji o osobach uczestniczących

w wizji, nazwy i adresu firmy oraz nr tel. kontaktowego.

3) Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej,

niż wskazany powyżej.

3. Miejsce wykonania zamówienia: al. J. Ch. Szucha 2/4, OO-582 Warszawa.

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

4.1. Świadczenie usług konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń SAP będzie prowadzone od dnia zawarcia umowy

do dnia 31 grudnia 2018 r.

4.2. Harmonogram przeglądów w okresie obowiązywania umowy:

— do: 30 września; do 10 grudnia 2018 r.
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5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami:

Lp. Kryterium Waga

1
Cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej

90%
sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP (Cn)

2 Cena brutto 1 roboczogodziny w przypadku napraw (RBG) 10%

1) Cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń SAP —90 %

Punkty w kryterium „cena brutto za usługi konserwacji i utrzymania w stanie

technicznej sprawności wyposażenia instalacji i urządzeń SAP” zostaną przyznane wg.

poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej

Cn x 90%

Cena oferty badanej

2) Cena brutto 1 roboczogodziny w przypadku napraw — 10%

Punkty w kryterium ‚„cena brutto 1 roboczogodziny w przypadku napraw” zostaną

przyznane wg. poniższego wzoru:

RBG0f..

RBG x 10%

RBG0f.b.

gdzie:

RBG — liczba punktów za kryterium cena 1 roboczogodziny

RBG
.

— cena za 1 roboczogodzinę oferty najniższej

RBG r. b. — cena za 1 roboczogodzinę oferty badanej

Łączna ocena punktowa = Cn +RBG

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Warunki udziału w rozeznaniu rynkowym:

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia

do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
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ich posiadania oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia

realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz konserwacji systemów

i urządzeń alarmowych wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób

i mienia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.);

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu, instalowania i obsługi jonizacyjnych

czujek dymu zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792);

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji

elektrycznych;

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne świadectwo

bezpieczeństwa przemysłowego (oznaczone klauzulą „poufne”), zgodnie z ustawą

z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1167 z późn. zm.);

4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie

projektowania sygnalizacji pożarowej, np. świadectwo S towarzyszenia

Inżynierów i Techników Pożarnictwa (S1TP) i/lub Instytutu Techniki Budowlanej

(ITB);

5) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że, w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy — w tym

okresie), należycie zrealizował lub należycie realizuje — co najmniej 3 usługi,

w zakresie konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń SAP, z których każda spełnia łącznie

następujące warunki:

• usługa byłaijest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej

6 kolejnych miesięcy;

• wartość wykonanej/wykonywanej usługi wynosiłaJwynosi co najmniej

6 000,00 zł brutto
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UWAGA!

• przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/g kontrakt/umowę;

• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania

w zakresie wartości danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej (tj.

od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania

ofert) i ten parametr wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie

doświadczenia.

6) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował

co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne certyfikaty dotyczące montażu,

konserwacji i serwisu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru dla centrali typu:

EBLS 12 G3 firmy Panasonic oraz aktualne poświadczenia bezpieczeństwa,

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

6.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w rozeznaniu rynku będzie

dokonana w oparciu o treść dokumentów, o których mowa w pkt 7 rozeznania,

na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.

6.3 Oferta wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą oceniane.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

7.1. Wypełniony formularz oferty.

7.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykonawcę odpowiednich

uprawnieńikwalifikacji/świadectw w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu

zamówienia:

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług

ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz

konserwacji systemów i urządzeń alarmowych wydaną przez Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.);

3) aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zgodnie z ustawą z dnia

5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

1167 z późn. zm.);

4) aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu,

instalowania i obsługi jonizacyjnych czujek dymu zgodnie z ustawą z dnia

29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792);
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5) aktualne uprawnienia w zakresie projektowania sygnalizacji pożarowej, np.

świadectwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) i/lub

Instytutu Techniki Budowlanej (ITB);

6) aktualne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych

7.3. Dokumenty potwierdzające że usługi wyszczególnione w wykazie doświadczenia

wykonawcy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji

zamówienia:

1) odpowiednich uprawnieńlkwalifikacj i/świadectw w zakresie niezbędnym do

realizacji przedmiotu zamówienia,

2) aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji

niejawnych.

7.5. Dokumenty rejestrowe firmy (odpis KRS, wydruk z CEIDG, PESEL właściciela

w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna

zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie

będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

8. Miejsce i termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 20 czerwca 2018 r. do godziny: 1200.

8.2. Ofertę można złożyć:

1) osobiście w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4,

OO-582 Warszawa, Kancelaria Ogólna z dopiskiem na kopercie:

Rozeznanie rynku nr 11/2018

Oferta na

„Świadczenie usiugi konserwacji i utrzymania w stanie technicznej sprawności

wyposażenia instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)”

2) przesyłając drogą elektroniczną na adres: zamowienia.wzp@rcl.goy.pl (należy

dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty,

o których mowa w pkt „7 rozeznania).

8.3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 8.1. zostaną niezwłocznie zwrócone

bez otwierania.

8.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
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9. Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktu:

Pan Waldemar Wicik, te!: (22) 691-73-83, e-mail: wwicik@rcI.goy.pl

10. Uwagi końcowe:

10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania bądź jego unieważnienia

bez podania przyczyny.

10.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie łub ją wycofać,

pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi

Wykonawcami.

10.4. Wykonawcom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu

odstąpienia przez Zamawiającego od rozeznania albo jego unieważnienia.

10.5. Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie

na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej

ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty

z wymaganiami.

10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

10.”7. Niniejsze rozeznanie nie stanowi zobowiązania Centrum do zawarcia umowy,

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamówień publicznych.

kwr

Dyrektor komórki organizacyjnej
Centrum właściwej do spraw
zamówień publicznych/osoba

upoważniona

Załączniki:

Załącznik nr 1 — Formularz oferty

Załącznik nr 2 — Istotne postanowienia umowy
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