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Numer sprawy: BZP.26.2.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz nadzoru urządzeń elektrycznych  

na rzecz Polskiej Akademii Nauk - Ogrodu Botanicznego  

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie”  

 

 

Warszawa, dnia  12 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Zatwierdzam: 

                      Z-ca dyrektora  

      ds. administracyjno-technicznych 

   (-)Piotr Zakrzewski 
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Rozdział I. 

Zamawiający 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                      

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

tel. 22 754 26 10 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

 

Rozdział II. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem umowy jest konserwacja, przeglądy oraz nadzór urządzeń elektrycznych, w tym 

szaf  rozdzielczych zainstalowanych w obiekcie Polskiej Akademii Nauk w Powsinie przy ulicy 

Prawdziwka 2 wraz z trzema zakładowymi stacjami transformatorowymi znajdującymi się w 

miejscowości Powsin ul Prawdziwka 2, 02 -973 Warszawa, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, 

3. Czynności dokonywane w ramach konserwacji i napraw wykonywane będą z uwzględnieniem 

zasad eksploatacji wynikających z wiedzy technicznej, obowiązujących norm i warunków 

technicznych oraz instrukcji producentów urządzeń zawartych w dokumentacji technicznej i 

zamontowanych na obiekcie, 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację 

całości zamówienia, 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

 

Rozdział III. 

Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski - 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych tel. 22 648 38 56 wew. 265 

3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przedmiotem zamówienie w dni robocze w godz. 

8.00 - 15.00   

 

Rozdział IV. 

Termin realizacji zamówienia 

 

1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony, tj. na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Planowana data podpisanie umowy - 1.06.2022 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych. 

 

Rozdział V. 

Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:  



Strona 3 z 9 

                                                              

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: 

a) dwie usługi konserwacji oraz nadzoru urządzeń elektrycznych, w tym szaf  rozdzielczych o 

wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda, 

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 

co najmniej:  

a) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku 

dozoru 

b) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku 

eksploatacji 
 

Rozdział VI. 

Sposób przygotowania i złożenia oferty 

 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod warunkiem 

zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 

2) wykaz usług konserwacji oraz nadzoru urządzeń elektrycznych, w tym szaf  

rozdzielczych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi te zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ogłoszenia o 

zamówieniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

poprzez przesłanie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.  

3) W związku z faktem, że jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie wymaganym jest złożenie wraz z ofertą wykazu usług 

sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia o 

zamówieniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia kryterium poprzez 

przesłanie dokumentów potwierdzających wykonywanie takich usług. 

4) W przypadku niezłożenia wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w pkt 3), oferta 

Wykonawcy będzie podlegała ocenie, jednakże w kryterium doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie Wykonawca otrzyma 0 punktów 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

Rozdział VII. 

Termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 20/05/2021 r. do godz. 12:00, 

 

Rozdział VIII. 

Kryteria oceny ofert 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
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Nr 
 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

1 Cena (C) 60 60 punktów 

2 
Doświadczenie osób wykonujących 

zamówienie (D) 
40 40 punktów 

 

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

 

1) Kryterium „Cena” 

a) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto podanej w Formularzu oferty. Cena brutto powinna 

obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny 

zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

Cmin 

C = ----------------- x 60 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

 

                 Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

                 Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

                 C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

 

2) Kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie” 

a) Punkty w kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie (D)” zostaną 

przyznane na podstawie wykazu usług sporządzonego z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku nie złożenia 

Wykazu Usług wraz z ofertą otrzyma ona 0 punktów dla kryterium „Doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie”. 

b) Jeśli usługa wykazana w załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu w kryterium 
„Doświadczenie osób wykonujących zamówienie” jest jedną z usług wykazaną w 

załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu będącym dokumentem potwierdzającym 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, to nie będzie ona brana pod uwagę przy 

przyznawaniu punktów za kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie”. 

Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe doświadczenie ponad minimalne 

doświadczenie wymagane w warunku udziału w postępowaniu 

c) W ramach kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie”, oznaczone jako 

„D” pod uwagę będzie brana liczba usług konserwacji oraz nadzoru urządzeń 

elektrycznych, w tym szaf  rozdzielczych o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto 

każda, zrealizowanych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia 
 

- jedna usługa - 10 pkt, 

- dwie usługi - 20 pkt, 

- trzy i więcej usług - 40 pkt. 

 

Osoba, na której doświadczenie powołuje się Wykonawca może być osobą, o której nowa w 

pkt V Ogłoszenia o zamówieniu. 
 

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

S = C + D  

gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie” 

 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze 

ofertę z niższą ceną. 
 

 

Rozdział IX. 

Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przesłania dokumentów i 

wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz załączonych dokumentów. 

3. Oferta w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakończenia 

postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.  

4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

 

Rozdział X. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:   

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-

901 Warszawa; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 

754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie 

w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji 

umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia 

(o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Całodobowa obsługa rozdzielni SN i stacji Trafo 15 na 0,4 kV 

2. Wymagana dyspozycyjność 24 godziny dobę, 7 dni w tygodniu 

3. Wymagany szybki czas reakcji od zgłoszenia - max. jedna godzina od momentu zgłoszenia 

4. Obsługa oraz konserwacja zasilaczy Gwarantowanych UPS dużej mocy 

5. Coroczne przeglądy rozdzielni 15 kV 

6. Coroczne przeglądy stacji Trafo na w terenie obiektu oraz przeglądy rozdzielni niskiego napięcia 

7. Konserwacja oraz wymiana źródeł światła 

8. Konserwacja oświetlenia oraz instalacji w pomieszczeniach biurowych magazynowych oraz halach 

magazynowych 

9. Konserwacja instalacji wewnętrznych zasilających obiekt 

10. Dostawa oraz badanie sprzętu dielektrycznego oraz jego badanie według czasookresu 

11. Dostawa niezbędnych materiałów do usuwania awarii i konserwacji bieżących z wybranych 

hurtowni elektroenergetycznych 

12. Wykonywanie konserwacji i bieżących napraw oświetlenia ulicznego na terenie Ogrodu 

Botanicznego 

13. Codzienne oględziny rozdzielni średniego 

14. Codzienne oględziny rozdzielni niskiego napięcia 

15. Przeglądy rozdzielni średniego i niskiego napięcia dwa razy do roku w okresie wiosennym i 

jesiennym potwierdzone szczegółowymi protokołami 

16. Przeglądy rozdzielni niskiego napięcia będące w budynkach oraz poza nimi zlokalizowany na 

terenie ogrodu 

17. Codzienne pomiary obciążenia w obiektach wyznaczonych przez władze ogrodu 

18. Pomiary oraz oględziny linii kablowych dwa razy do roku w okresie jesiennym i wiosennym 

19. Inwentaryzacja oraz wyznaczanie tras kablowych istniejących kabli 

20. Obsługa agregatu prądotwórczego oraz nadzór przy przełączaniu i jego pracy 

21. Codzienne odczyty układów pomiarowych energii elektrycznej 

22. Wymiana oraz naprawa mechaniczna silników jedno i trójfazowych 

23. Dokonywanie pomiarów termowizyjnych za pomocą kamery termowizyjnej dwa razy do roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 7 z 9 

                                                              

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................... 

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

............................................................................................................................... 

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: 

„Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz nadzoru urządzeń elektrycznych  

na rzecz Polskiej Akademii Nauk - Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie” oferując wykonanie całości przedmiotu zamówienia za CENĘ 

OFERTOWĄ za okres 12 miesięcy: 

 

CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: …………..(słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.   

3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  Zamówieniu, tj. 

przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

4. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

WZÓR WYKAZU USŁUG (WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) 

Wykonawca 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres: …………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn: „Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz nadzoru urządzeń 

elektrycznych na rzecz Polskiej Akademii Nauk - Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie” 

 

a) Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione usługi na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Lp 

 

 

Przedmiot zamówienia Podmiot, na rzecz którego 

zrealizowano usługę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  

zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

Wartość usługi 

  

 

 

 

   

     

     

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

WZÓR WYKAZU USŁUG (KRYTERIUM OCENY OFERT) 

Wykonawca 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres: …………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn: „Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz nadzoru urządzeń 

elektrycznych na rzecz Polskiej Akademii Nauk - Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie” 

 

b) W celu uzyskania pkt. w kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie” 

Oświadczam/-y*, że osoba skierowana do realizacji zamówienia wykonała*/wykonuje 

niżej wymienione usługi opisane w Rozdziale VIII ust. 2, pkt. 2) ogłoszenia o 

zamówieniu, 

 
Lp 

 

 

Przedmiot zamówienia Podmiot, na rzecz którego 

zrealizowano usługę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  

zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

Wartość usługi 

  

 

 

 

   

     

     

     

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 


