
                                  

Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

12-06-2019 

Termin składania ofert 

21-06-2019 

Numer ogłoszenia 

19506 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Piotr Tomporowski 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

22 45 90 617 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów ochrony i kontroli 

ruchu osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 

1, 1A, 3A i przy ulicy. Postępu 18b.  

Zakres czynności konserwacyjnych i naprawczych będzie obejmował: 

• kwartalne przeglądy instalacji SAP (System Sygnalizacji Pożaru), centrala i podcentrala SAP, 

elementy pętlowe SAP, awaryjne źródło zasilania, linie dozorowe i sygnalizacyjne; 

• kwartalne przeglądy instalacji systemu CCTV (System Telewizji Dozorowanej); 

• kwartalne przeglądy instalacji systemu KD (System Kontroli Dostępu); 

• kwartalne przeglądy instalacji systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu); 

• System gazowego gaszenia (KD200 

• usuwanie awarii systemów w trakcie trwania umowy; Zamawiający, na podstawie danych o 

dotychczasowej awaryjności systemów informuje, że pracochłonność napraw była na poziomie ok 

150 roboczogodzin na 18 miesięcy. 



Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów części zamiennych użytych podczas naprawy lub 

konserwacji. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Przedmiot zamówienia udzielany jest w celu utrzymania systemów ochrony i kontroli ruchu 

osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 1, 1A, 

3A i przy ulicy. Postępu 18b, w należytej sprawności. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów ochrony i kontroli 

ruchu osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 

1, 1A, 3A i przy ulicy. Postępu 18b.  

Zakres czynności konserwacyjnych i naprawczych będzie obejmował: 

• kwartalne przeglądy instalacji SAP (System Sygnalizacji Pożaru), centrala i podcentrala SAP, 

elementy pętlowe SAP, awaryjne źródło zasilania, linie dozorowe i sygnalizacyjne; 

• kwartalne przeglądy instalacji systemu CCTV (System Telewizji Dozorowanej); 

• kwartalne przeglądy instalacji systemu KD (System Kontroli Dostępu); 

• kwartalne przeglądy instalacji systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu); 

• usuwanie awarii systemów w trakcie trwania umowy; Zamawiający, na podstawie danych o 

dotychczasowej awaryjności systemów informuje, że pracochłonność napraw była na poziomie ok 

150 roboczogodzin na 18 miesięcy. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów części zamiennych użytych podczas naprawy lub 

konserwacji. 

Kod CPV 

50610000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu bezpieczeństwa 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Kwartalne przeglądy instalacji oraz usuwanie awarii systemów w trakcie trwania umowy. 

Załączniki 

 Istotne postanowienia umowy z załącznikami  

 Opis Przedmiotu Zamówienia  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1266403
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1266402


 Wzór Formularza Ofertowego w wersji edytowalnej do wykorzystania  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające znajomość systemów MultiAccess 

i Winmag, w postaci referencji, świadectw odbytych szkoleń, certyfikatów, itp., pod rygorem 

odrzucenia oferty. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Cena - 70 pkt. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: C=najniższa oferowana 

cena/ cena ocenianej oferty x 70 pkt. 

2. Czas reakcji serwisu - 30 pkt. Oferty w kryterium Czas reakcji serwisu (T) zostaną ocenione wg 

wzoru: T = najkrótszy oferowany czas reakcji/czas reakcji ocenianej ofercie x 30 pkt. 

Zamawiający - Wnioskodawca 

Nazwa 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Adres 

Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

NIP 

5220018559 

Numer naboru 

POIS.10.01.00-IZ.00-00-001/15 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1266401

