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Ogłoszenie nr 510005870-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: „Monitoring dostawy i zużycia energii
cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w 37 placówkach oświatowych na terenie
Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP-34/18)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 641386-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny
1525966300108, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w 37
placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP34/18)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-34/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją
węzłów cieplnych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st.
Warszawy, których wykaz przedstawia załącznik nr 1 do umowy. Zakres zamówienia obejmuje:
- monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej w placówkach oświatowych, - eksploatację
dostawy i zużycia energii cieplnej w placówkach oświatowych, - konserwację węzła w
placówkach oświatowych, Zamawiający posiada 37 szt. urządzeń telemetrycznych PMC
(PROMAR Monitoring Controller) oraz infrastrukturę. Do sczytywania danych z urządzeń PMC
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konieczne jest wydzierżawienie oprogramowania PMS (PROMAR Monitoring System).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w Szczegółowym zakresie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca, który oferuje inne: 1.
oprogramowanie (zbierające dane przesyłane przez posiadane przez Zamawiającego urządzenia
PMC) lub 2. system (tj.: oprogramowanie zbierające przesyłane dane wraz z urządzeniami
współpracującymi z tym oprogramowaniem montowanymi przez Wykonawcę w 37 placówkach
Zamawiającego) niż opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innego systemu lub
innego oprogramowania niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty zrzuty ekranu kolejno
ukazujące realizację zadań określonych w załączniku nr 2 do umowy. W przypadku
zaoferowania innego systemu Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania istniejących
urządzeń, zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, ich konserwacji przez 3 lata oraz
ponownego zamontowania i zestrojenia wszystkich urządzeń, tak aby funkcjonowały, jak przed
demontażem, na swój koszt. Zamawiający nie dopuszcza przerw w dostawie energii cieplnej do
placówek wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w których Wykonawca będzie
dokonywał montażu systemu w ramach rozwiązania równoważnego. Wymagania związane z
realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula
społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje
klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługę przez cały okres
wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych
już 3 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę został opisany w Szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia (z
wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z
wykonaniem: a) 1 osoba do wykonywania monitoringu dostawy i zużycia energii cieplnej w 37
placówkach oświatowych, b) 2 osoby do wykonywania konserwacji węzłów w 37 placówkach
oświatowych. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu
umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczeń pracodawcy o ilości osób
zatrudnionych na umowę o pracę. 5. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące
zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy
inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. 6. Wykonawca zobowiązany
jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku
określonego w ust. 2 i 3. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa
w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia rozpoczęcia wykonania
przedmiotu umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w
terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3 posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie
do wykonywania usługi. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 8. Za opóźnienie w
przedłożeniu oświadczeń pracodawcy o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę w
terminach określonych w § 5 ust.4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca
nie wypełnił zobowiązania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie
Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 71314300-5
Dodatkowe kody CPV: 71314310-8, 50720000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 639480.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Krystyna Sowińska TRONIX s.c., Rafał Sowiński TRONIX s.c. wspólnicy
spółki cywilnej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Olbrachta 58A
Kod pocztowy: 01-111
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 508334.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 508334.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 614385.00
Waluta: PLN
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IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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