
Warszawa 14.06.2018 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

I. Nazwa Zamawiającego: 
 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                       
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 

II. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Świadczenie usługi konserwacji instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, ciepłej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. 

2. Dokumentację powykonawczą określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i zamontowanych 
urządzeń, a także szczegółowe zasady wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądów Zamawiający 
udostępni Wykonawcom do wglądu, od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia 
ofert, w obiekcie Dyrekcji PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu 

 

III. Zakres usług: 
 

1. Zakres  usług  konserwacyjnych węzła cieplnego zawierającego układy centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody oraz ciepła technologicznego 
 
Utrzymanie urządzeń i instalacji w 4 węzłach  cieplnych z automatyką we właściwym stanie technicznym, 
zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w 
szczególności: 
 
1) Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków. 

a) Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach (w tym pompach) i osprzęcie z 
ewentualną wymianą  pojedynczych urządzeń i elementów armatury.  

b) Interwencyjne działanie pogotowia technicznego w razie awarii instalacji węzła - czas reakcji  
serwisowej nie dłuższy niż 20 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego  

2) Likwidacja niedogrzewań.  
a) Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności: 

 - doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów,  
- chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła - w uzasadnionych przypadkach.  

b) Usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody 
sieciowej i instalacyjnej - regulacja hydrauliczna węzła cieplnego.  

c) Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.                            
3) Czynności konserwacyjne.  

a) Dokonywanie korekt nastaw zaworów regulacyjnych (limitujących przepływ wody sieciowej) w 
uzgodnieniu z dostawcą. 

b) Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów 
instalacji w węźle cieplnym i budynku technicznym oraz pomieszczeniu technicznym  z centralami 
wentylacyjnymi, zawierającymi nagrzewnice. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego. 

c) Sprawdzanie stanu izolacji termicznej w zakresie jak w pkt 2. 
d) Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych. 
e) Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej (w tym zaworów trójdrogowych 

przy centralach wentylacyjnych), armatury odcinającej, armatury odwadniającej i odpowietrzającej 
w węźle cieplnym oraz w układzie nagrzewnic.  

f) Czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy. 
g) Okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i obiegu wody. 
h) Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw. 
i) Sprawdzanie i regulacja działania automatyki pogodowej, ciepłej wody, c.o. i ciepła 

technologicznego, do rzeczywistych potrzeb budynku. 
j) Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z D.T.R. (Dokumentacją Techniczno Ruchową). 
k) Typowanie i czyszczenie wymienników ciepła. 



l) Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego. 
m) Typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany. 
n) Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p. 

pożarowych) i usuwanie nieprawidłowości. 
o) Konserwacja ciepłomierza. 
p) Powtórne uwierzytelnienie ciepłomierza (po awarii lub upływie okresu uwierzytelnienia). 
q) Konserwacja i regulacja pełnej automatyki węzła w czasie eksploatacji i po wyłączeniach 

awaryjnych. 
4) Czynności konserwacyjne uzupełniające.  

a) Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 
konserwacyjnych.  

b) Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania robót 
konserwacyjnych.  

c) Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów.  
d) Wymiana termometrów i manometrów. 
e) Sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień w układzie 

pompowym ciepła technologicznego (przetwornik, sterownik).  
f) Sprawdzanie i regulacja parametrów w zakresie ciśnień (w tym dyspozycyjnych) i temperatur, celem 

zapewnienia właściwych warunków pracy central wentylacyjnych. 
g) Płukanie wodą instalacji węzła.  
h) Uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła. 

 
2. Zakres  usług  konserwacyjnych instalacji  centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego 

 
Utrzymanie urządzeń i instalacji  centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego we 
właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z 
zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 

 
1) Utrzymanie instalacji w szczelności - likwidacja przecieków. 

a) Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, grzejnikach, urządzeniach i osprzęcie z 
ewentualną wymianą:  

 uszczelek, 

 śrubunków, 

 zaworów, 

 kryz, 

 odpowietrzników miejscowych,  

 innych elementów - kształtek instalacji . 
b) Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji c.o. (piony, poziomy, gałązki), grzejników, 

urządzeń, z ewentualną wymianą rur do 10 mb w miesiącu: 

 piony, 

 poziomy, 

 gałązki 
c) Uzupełnianie wody w instalacji  i jej uruchamianie  
d) Zabezpieczenie pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wewnętrznej węzła - czas reakcji 

serwisowej nie dłuższy niż 20 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego. 
2) Likwidacja niedogrzewań 

a) Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych na skutek niedrożności gałązek grzejnikowych, 
łącznie z ich wymianą.  

b) Usuwanie niedogrzewań powstałych na skutek niedrożności zaworu lub jego wadliwego działania  
c) Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek miejscowej niedrożności 

instalacji (poziomy, piony).  
d) Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników 

miejscowych). 
e) Usuwanie niedogrzewań budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego.  
f) Korekta regulacji instalacji c.o. 
g) Uzupełnianie wody w instalacji c.o. (odpowietrzanie). Odpowietrzanie grzejników. 
h) Udrożnianie instalacji (poziomy, piony) 

 piony, 



 poziomy 
i) Płukanie pojedynczych grzejników wodą. 
j) Naprawa pojedynczych grzejników z wymianą pojedynczych elementów, wymiana całych zestawów 

uszkodzonych grzejników. 
 

3) Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji 
a) Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów. 
b) Wymiana termometrów. 
c) Naprawa lub wymiana manometrów. 
d) Konserwacja urządzeń i elementów zabezpieczenia instalacji c.o., c. w., c. t. 
e) Płukanie instalacji wodą. 
f) Uzupełnianie lub wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację. 
g) Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 

konserwacyjnych. 
h) Uzupełnianie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych powłoki 

antykorozyjnej rurociągów i urządzeń. 
 

3. Zakres usług konserwacyjnych instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej 
 

Utrzymanie urządzeń i instalacji  ciepłej i zimnej wody (w tym instalacji hydrantowej - rur i zaworów 
znajdujących się na trasie rurociągów hydrantowych oraz instalacji nawadniającej kolekcje roślin na terenie 
Ogrodu) we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną 
eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 
 
1) Likwidacja przecieków 

a) Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach) 
b) Usuwanie przecieków przy pompach cyrkulacyjnych i obiegowych. 
c) Wyłączanie ciepłej/zimnej  wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach awaryjnych.  
d) Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach. 
e) Wymiana kranów wody czerpalnej na terenie kolekcji 10 szt. w miesiącu. 

2) Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji. 
a) Awaryjna naprawa zaworów na poziomach i pionach. 
b) Wymiana termometrów. 
c) Zabezpieczenie awarii spowodowanych korozją przez zakładanie obejm zaciskowych na rurociągach 
d) Wymiana rurociągów związana z korozją instalacji ciepłej wody. 
e) Wymiana zaworów na poziomach i pionach. 
f) Sprawdzanie pracy zestawów hydroforowych oraz zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych 

nieprawidłowości w pracy urządzeń, celem uruchomienia działań firmy konserwującej hydrofory.    
 

4. Zakres  usług  konserwacyjnych  instalacji wodno-kanalizacyjnej 
 
dotyczy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych (w tym separatorów, osadników, przepompowni 
ścieków oraz odwodnień liniowych wewnętrznych i zewnętrznych, itd.) we właściwym stanie technicznym, 
zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej,                 
w szczególności: 

 
1) Utrzymanie  szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej – uszczelnianie armatury na sieci 

wodno-kanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony) i udrażnianie instalacji.  
2) Wymiana odcinków rur 10 mb w m-cu. 
3) Konserwowanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 
4) Utrzymanie szczelności  i drożności  rur spustowych wody deszczowej  z dachu. 

 
5. Zakres usług konserwacyjnych urządzeń hydroforni , 3 studni głębinowych i biologicznej oczyszczalni 

ścieków.  
 



Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni, 3 studni głębinowych i sieci wodociągowej 
oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej  
 
Określenie przedmiotu zamówienia:  
1) Bezpośrednia eksploatacja urządzeń wodociągowych (ujęcie wody, hydrofornia/stacja uzdatniania 

wody, studnie głębinowe, sieci wodociągowej, przyłącza). 
2) Bezpośrednia eksploatacja urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, 

przepompownie, przyłącza). 
3) Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodno-kanalizacyjny wraz z 

oczyszczalnią ścieków i hydrofornią/stacją uzdatniania wody. 
4) Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza 

z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 

6.    instalacja gazowa - zakres rzeczowy konserwacji i drobnych napraw obejmuje: 

 
1) dokonywanie oględzin i sprawdzenie instalacji gazowej w budynkach wraz z lokalizacją ewentualnych 

nieszczelności, 
2) przeprowadzanie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność, 
3) doszczelnienie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia nieszczelności i wykonanie zabezpieczenia 

antykorozyjnego: 
a) okresowe kontrolowanie stanu technicznego kurka gazowego głównego oraz zaworów odcinających 

przed urządzeniami, 
b) usuwanie nieszczelności , wymiana kurków gazowych przy urządzeniach i za gazomierzem,  
c) odłączenie urządzeń gazowych od instalacji w przypadku koniecznych przy wymianie rur wod . - 

kan., c.o. itp., 
d) podłączenie urządzeń gazowych po wykonaniu robót, 
e) sprawdzenie stężania gazu we wnękach gazomierzy w szczelności połączeń i stanu gazomierzy, 
f) konserwacja i naprawa szafek gazowych lub ich wymiana, 
g) roboty o podobnym charakterze wyżej nie wymienione nie wykraczające poza ww. zakres. 

 
IV. Wymagania: 

 

1. Oferent winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną    
działalnością.  

2. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu przestrzeganie przepisów o ochronie 
środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych. 

3. Zwrot powierzonego mienia, w stanie niepogorszonym, na zakończenie umowy, chyba że zużycie nastąpiło 
na skutek użytkowania. 

 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 
2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie 
porównywalne z przedmiotem zamówienia usługi, tj. konserwacji, i napraw instalacji węzła cieplnego, 
centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej w budynkach 
o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m2 oraz konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej na 
terenie o powierzchni ok. 30 ha; przy czym każda z usług obejmuje wszystkie pięć instalacji. 

b) dysponuje: 

 co najmniej jedną osobą (monter lub konserwator) posiadającą (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.)  kwalifikacje i  uprawnienia do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku 
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 



- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania     
   i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV 
- sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW 
- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe 

 co najmniej jedną osobą (monter lub konserwator) posiadającą (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) kwalifikacje i  uprawnienia do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku 
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania   
   i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV 

 co najmniej jedną osobą (monter lub konserwator) posiadającą (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) kwalifikacje i  uprawnienia do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku 
dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
- sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1   
  kV, 
- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, 

 co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu montera (lub 
konserwatora) instalacji sanitarnych o specjalności wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody, tj. ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej 
w specjalności instalacji sanitarnych i/lub ukończenia kursów zawodowych, z min. 3 letnim 
doświadczeniem zawodowym, 

 co najmniej jedną osobą posiadającą potwierdzoną (zaświadczeniem o odbytym szkoleniu) 
znajomość obsługi i konserwacji automatyki i sterowania węzłów cieplnych kompaktowych, z 
min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w uprawnień budowlanych w dowolny sposób.  
4. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu każdy 

wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków opisanych powyżej, rozdz.  
V pkt. 2 pkt a, b. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
 

Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 01 lipca 2018 do dnia 30 czerwca 2019r.  
 

VII. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 

Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych 
Beata Białobrzeska - tel. 22 754 26 10 
 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 
do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod warunkiem 
zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 
 

IX. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
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a) Cena brutto za cały okres realizacji zamówienia -waga 60% 
b) Czas przystąpienia do naprawy - waga 10 % 
c) Czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia - waga 10 % 
d) Okres gwarancji jakości na dostarczone i uruchomione części zamienne (podzespoły, itp.) - waga 10 % 
e) Okres gwarancji jakości na wykonane naprawy - waga 10% 

 
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

2.1     Kryterium „cena brutto za cały okres realizacji zamówienia” 
  

a) Kryterium „cena brutto za cały okres realizacji zamówienia” zostanie ocenione na podstawie 
podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za cały okres realizacji zamówienia. 

b) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 60 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

c) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
                 najniższa cena   realizacji zamówienia  

C =       ------------------------------------------------------------------  x 60 
              cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 
 

2.2 Kryterium „Czas przystąpienia do naprawy” 

a) Zamawiający w kryterium czas przystąpienia do naprawy, będzie oceniał zaoferowany przez 
wykonawcę czas na przystąpienie do naprawy od momentu zgłoszenia telefonicznego lub emailem 
awarii, usterki, uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca 
przystąpił do usuwania awarii, usterki, uszkodzenia w ciągu maksymalnie 2 godzin od momentu 
zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem awarii, usterki, uszkodzenia przez zamawiającego.  

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: -  

 Czas przystąpienia do naprawy - 1,5 godziny do 2 godzin - 0 pkt, 

 Czas przystąpienia do naprawy - powyżej 1 godziny do 1,5 godziny - 2 pkt,  

 Czas przystąpienia do naprawy - powyżej 0,5 godziny do 1 godziny - 5 pkt,  

 Czas przystąpienia do naprawy - do 0,5 godziny - 10 pkt. 
 

2.3 Kryterium „Czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia” 

a) Zamawiający w kryterium czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia będzie oceniał zaoferowany 
przez wykonawcę czas na usunięcie awarii, usterki, uszkodzenia od chwili zgłoszenia.  
Zamawiający wymaga, żeby wykonawca usunął awarię, usterkę, uszkodzenie w czasie nie 
dłuższym niż 8 godzin roboczych od chwili zgłoszenia. 
Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco:    

 8 godzin roboczych na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili zgłoszenia - 0 pkt 

 od 5 do 7 godzin roboczych na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili zgłoszenia - 2 pkt 

 od 3 do 4 godzin roboczych na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili zgłoszenia - 5 pkt 

 2 godziny robocze na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili zgłoszenia - 10 pkt  
 
ww. kryterium nie dopuszcza wskazania innego terminu niż wyrażonego w godzinach. W 
przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli 
będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę godzin, w 
innym przypadku (w tym, gdy Wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu 
ofertowym) przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez 
zamawiającego termin. 

 

2.4 Kryterium „Okres gwarancji jakości na dostarczone i uruchomione części zamienne” 

 

            



      Okres gwarancji wskazany w ofercie  
GC =       ------------------------------------------------------------------  x 10 

Najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert 

 
Minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na dostarczone i uruchomione 
części zamienne (podzespoły, itp.) wynosi 12 miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie 
zaoferuje minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na dostarczone i 
uruchomione części zamienne (podzespoły, itp.), tj. 12 miesięcy otrzyma w kryterium okres 
gwarancji jakości - 0 pkt. Zamawiający nie będzie korzystał w takiej sytuacji z podstawienia do 
wzoru. Najdłuższy badany okres gwarancji zamawiający określa na 36 miesięcy - w tym wypadku 
oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres 
gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres 36 miesięcy. 
Nie dopuszcza się wskazania innego okresu gwarancji niż wyrażonego w miesiącach. W przypadku, 
gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo w miesiącach, zamawiający  jeśli 
będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne miesiące zaokrąglając do góry termin do 
pełnych miesięcy, w innym przypadku (w tym, gdy Wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki 
w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny termin. 

2.5 Kryterium „Okres gwarancji jakości na wykonane naprawy” 

 

                 Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie  
GN =       ------------------------------------------------------------------  x 10 

Najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert 

 
Minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane naprawy: 6 
miesięcy od daty wykonania usługi. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny 
ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane naprawy, tj. 6 miesięcy od 
daty wykonania usługi otrzyma w kryterium okres gwarancji jakości - 0 pkt. Zamawiający nie 
będzie korzystał w takiej sytuacji z podstawienia do wzoru. Najdłuższy badany okres gwarancji 
zamawiający określa na 36 miesięcy - w tym wypadku oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. 
Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie 
okres 36 miesięcy. 
Nie dopuszcza się wskazania innego okresu gwarancji niż wyrażonego w miesiącach. W przypadku, 
gdy Wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo w miesiącach, zamawiający  jeśli 
będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne miesiące zaokrąglając do góry termin do 
pełnych miesięcy, w innym przypadku (w tym, gdy Wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki 
w formularzu ofertowym) przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin. 
 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku: 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C+CN+CU+GC+GN 

Gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena brutto” 

CN - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas przystąpienia do naprawy” 

CU - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia” 

GC - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji jakości na dostarczone i 
uruchomione części zamienne” 

GN - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji jakości na wykonane naprawy” 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 



5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z 
niższą ceną. 

X. Termin i miejsce składania ofert: 
 

Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego, lub drogą mailową na adres ob.sekr@obpan.pl do 
dnia 22 czerwca  2018r. do godz. 1000  
 

W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania 
bez dokonania wyboru wykonawcy. 

 
 
 
  

mailto:ob.sekr@obpan.pl

