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Warszawa, dnia 20.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej „Zamawiającym”, z siedzibą ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.
Przedmiot zamówienia w zakresie zapytania ofertowego 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa obejmującego: system telewizji dozorowej (CCTV), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system kontroli dostępu (SKD), w obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, 05-282 Strachówka, pow. Wołomin, woj. mazowieckie, a także naprawę tych systemów. Uaktualnienie dokumentacji powykonawczej.
Termin realizacji 
Przeglądy okresowe Systemu bezpieczeństwa będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Użyte dalej określenia oznaczają
Przegląd okresowy 
Sprawdzenie funkcjonalności systemów CCTV, SSWiN, SKD, zgodnie z dokumentacją powykonawczą, wykonywanie regulacji oraz przeprowadzenie testów poprawności działania. Dokonywanie drobnych napraw, zmiany konfiguracji niewymagających ponoszenia dodatkowych kosztów.
Naprawa
Czynności polegające na zdiagnozowaniu uszkodzenia, przywróceniu właściwości użytkowych Systemu bezpieczeństwa poprzez odtworzenie lub wymianę uszkodzonych urządzeń.
Czas naprawy
Okres od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę (faksem lub pocztą elektroniczną) do przywrócenia sprawności technicznej 
i funkcjonalnej Systemu bezpieczeństwa.
Awaria
Nieprzewidziane uszkodzenie powodujące nieprawidłowe działanie Systemu bezpieczeństwa.
Urządzenie kluczowe
Urządzenie, którego niesprawność wpływa na wystąpienie incydentów bezpieczeństwa.
Kontakt do serwisu
Adres, telefon, faks, e-mail.
Charakterystyka Systemów bezpieczeństwa
Obiekt w Boruczy składa się z kompleksu budynków oraz ogrodzonego terenu zewnętrznego. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest utwardzony i oświetlony. Obiekt posiada całodobową ochronę fizyczną. System bezpieczeństwa obejmuje teren zewnętrzny, jak i wybrane ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków.
	System telewizji dozorowej

System CCTV oparty jest na rejestratorze SAMSUNG SRD1670DC. 
Obrazy rejestrowane przez wszystkie kamery są archiwizowane przez 30 dni.
System CCTV jest integralną częścią Systemu bezpieczeństwa. W obiekcie znajduje się jedno centrum monitoringu. Kamery (15 szt.) rozmieszczone są w ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków oraz na terenie zewnętrznym obiektu UKE. Wykaz urządzeń CCTV przedstawiono w załączniku nr 1. Więcej informacji dotyczących systemu CCTV jest dostępnych do wglądu w dokumentacji powykonawczej.
	Zintegrowany System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu

System alarmowy do sygnalizacji napadu i włamania ADVISOR MASTER jest mikroprocesorową centralą ATS4018. System nadaje się do stosowania w obiektach wymagających najwyższego stopnia ochrony. System potrafi automatycznie skonfigurować się tzn. określić zainstalowaną ilość i typ modułów oraz posiada bardzo rozbudowaną autodiagnostykę. W systemie można łatwo zidentyfikować każdy element systemu alarmowego oraz określić jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów adresowych. System posiada zróżnicowane poziomy autoryzacji (poziomy uprawnień) kodów dla użytkowników. Określają one prawa dostępu użytkowników do poszczególnych obszarów. System ADVISOR MASTER posiada zintegrowaną kontrolę dostępu. Funkcje kontroli dostępu mogą być równolegle wykorzystywane z funkcjami alarmowymi np. automatyczne rozbrojenie obszaru przed otwarciem drzwi.
Charakterystyka urządzeń systemu SSWiN oraz SKD:
- system jest zbudowany na zasadzie sieci komputerowej z magistralą komunikacyjną. Wymiana danych odbywa się według specyfikacji protokołu RS485. System jest w pełni adresowalny,
- wszystkie zdarzenia realizowane przez system są rejestrowane w pamięci centrali z podaniem dat i czasu,
- w skład systemu wchodzą: płyta główna, moduły rozszerzeń, manipulatory systemowe LCD oraz moduły komunikacyjne i urządzenia peryferyjne,
- programowanie systemu można przeprowadzić z manipulatora systemowego z wyświetlaczem LCD lub za pomocą programu TYTAN z komputera.
Wykaz urządzeń SSWiN + SKD przedstawiono w załączniku nr 2.
Zasady wykonywania przeglądu okresowego
Wykonawca w okresie do 20 dni od podpisania Umowy opracuje i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram wykonywania przeglądów okresowych, wzór przedstawiono w załączniku nr 3 oraz przedstawi wykaz pracowników planowanych do przeprowadzenia przeglądu okresowego wraz z uprawnieniami, jeżeli wymagane są do przeglądów okresowych Systemu bezpieczeństwa.
W okresie 12 miesięcy trwania umowy Wykonawca zrealizuje cztery przeglądy okresowe, w odstępie ok. 3 miesięcy.
	Przeglądy okresowe będą realizowane zgodnie z zakresem czynności ujętym w załączniku nr 4.
	Wyniki każdego przeglądu okresowego zostaną przedstawione w protokole odbioru, do akceptacji Zamawiającego - wzór przedstawiono w załączniku nr 5.

Zasady wykonywania napraw 
Wykonawca od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii (faksem lub pocztą elektroniczną) zobowiązuje się w dni robocze, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin podjąć działania mające na celu zlokalizowania uszkodzenia w miejscu zainstalowania Systemu bezpieczeństwa oraz sporządzenie notatki dla Zamawiającego do jego akceptacji, w której określi: 
	przedmiot uszkodzenia,
	rekomendacje postępowania w zakresie naprawy,
	kosztorys (zawierający szacunkową cenę naprawy lub zakupu nowego urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych).

	Wykonawca na podstawie oddzielnego zamówienia na koszt Zamawiającego dokona naprawy lub zakupu nowego urządzenia, jeśli naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa do wykonania (koszt naprawy będzie większy niż 40% wartości zakupu nowego urządzenia o tych samych funkcjonalnościach). 
	Wykonawca udostępni nieodpłatnie urządzenia zastępujące pracę uszkodzonych urządzeń kluczowych. Urządzenia zastępujące powinny przejąć podstawowe funkcje urządzenia uszkodzonego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

	



	Kluczowymi urządzeniami w Systemie bezpieczeństwa są:
	 Rejestrator Samsung SRD 1670DC. Urządzenie zastępcze musi zostać dostarczone i zainstalowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
	Centrala SSWiN + KD ATS 4099. Urządzenie zastępcze musi zostać dostarczone w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia awarii.
	Po wykonaniu naprawy Wykonawca przedstawi protokół z wykonania naprawy – załącznik nr 6.

Wszystkie zmiany w konfiguracji urządzeń wymagają uaktualnienia dokumentacji powykonawczej.
Inne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia
Umowa na realizację zamówienia może zostać rozwiązana przed terminem wygaśnięcia:
	Za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym doręczono drugiej Stronie oświadczenie o wypowiedzeniu,
	W dowolnym terminie na mocy porozumienia stron,
	Przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę którejkolwiek z czynności do wykonania której był zobowiązany,
		Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za prace/usługi zrealizowane do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia. Niedotrzymanie terminów przeglądów okresowych oraz warunków dotyczących ich realizacji wiązać się będzie z karami umownymi. Wymiar kar zostanie uszczegółowiony w umowie.
	Wykonawca zobowiązuje się do:
	Terminowego wykonywania przeglądów okresowych bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego,

Wykonywania przeglądu okresowego i naprawy z należytą starannością i zgodnie z poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz wskazaniami Zamawiającego,
	Wykonywania przeglądu okresowego i naprawy przez osoby posiadające wymagane doświadczenie, wiedzę i uprawnienia,
	Posiadania koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego oraz pracowników przygotowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia.
	Zapewnienia stałego kontaktu do serwisu z Zamawiającym w dni robocze, w godz. 8.15-16.15, poprzez ustalenie trzech niezależnych kanałów komunikacji do przekazywania zgłoszeń o awariach oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie.
	Zamawiający zobowiązany jest do:
	Zapewnienia Wykonawcy dostępu do Systemu bezpieczeństwa w sposób umożliwiający Wykonawcy prawidłowe wykonanie przeglądu okresowego i naprawy,
Zapewnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przeglądu okresowego i naprawy przez upoważnionych przedstawicieli.
Wynagrodzenie
Wyniki z każdego wykonanego przeglądu okresowego Wykonawca przedstawi 
w formie protokołu odbioru z akceptacją Zamawiającego, co stanowić będzie podstawę wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę - załącznik nr 5.
	Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, w czterech równych częściach, oddzielnie za każdy wykonany przegląd okresowy i naprawy Systemu bezpieczeństwa w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, do której dołączona będzie kopia protokołu odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7.
	Oferta powinna zawierać:
Cenę w walucie polskiej (PLN) obejmującą wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu zamówienia.
	Wykaz wykonanych usług/zamówień , potwierdzający spełnienie zdolności do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa, potwierdzony referencjami wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług/zamówień. 
Oferta musi zostać podpisana przez osobę(by) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
	Ofertę w formie skanu należy przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: sekretariat.db@uke.gov.pl, daniel.pniewski@uke.gov.pl lub teresa.filipczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 23.07.2021 r. do godziny 16.00.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za kryterium
Cena (z podatkiem VAT) (C)
80 %
80 punktów
Zdolność  do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa  (Z)
20 %
20 punktów


	Zasady oceny w kryterium "Cena (z podatkiem VAT) (C)”:


W przypadku kryterium „Cena (z podatkiem VAT) (C)" , oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
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gdzie:
i – numer oferty
Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena (z podatkiem VAT) (C)";
Cmin – najniższa cena (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;
Ci – cena (z podatkiem VAT) oferty "i" (oferty badanej); 
Max(C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium „Cena (z podatkiem VAT)  (C)" – 80 punktów.

	Zasady oceny w kryterium „Zdolność do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa (Z)”:

W kryterium „Zdolność do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa (Z)” punkty będą przyznawane na podstawie złożonych przez Wykonawcę dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług (zamówień) wyszczególnionych w wykazie wykonanych usług/zamówień potwierdzony referencjami w załączniku nr 7.
Dane ujęte w załączniku nr 7 muszą potwierdzać należyte wykonanie zamówień.
Dowodami, potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot (odbiorcę) , na rzecz którego były wykonywane.
Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy otrzyma mniej niż 5 pkt w kryterium Zdolność do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa (Z)”.
Reguła punktowania kryterium „Zdolność do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa (Z)”:
	5 punktów zostanie przyznane za każdą wykonaną lub w przypadku usług ciągłych lub okresowych należycie wykonywaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert usługę, trwającą nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, której przedmiotem było serwisowanie systemów np. SKD, CCTV, SSWiN. 
	Pi (Z)= 5pkt * wykonana usługa/zamówienie umieszczone w wykazie wykonanych usług/zamówień potwierdzony referencjami.

Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium nie może przekraczać 20 punktów.
	Ocena punktowa oferty:

Ocena punktowa ofert "i" będzie liczbą wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta "i"  ze składowych określonych w kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Oceniana oferta "i" otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego:

∑ Pi =  Pi (C) + Pi (Z)
gdzie:
i – numer oferty
∑ Pi – ocena punktowa oferty "i" wynikająca z sumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny ofert;
Pi (C) – liczba punktów, jaką otrzyma oferta "i" z kryterium „Cena (z podatkiem VAT) (C)”;
Pi (Z) – liczba punktów, jaką otrzyma oferta "i" z kryterium „Zdolność do wykonywania przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa (Z)”.
	Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów.
Uwagi końcowe
Przed złożeniem oferty, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej Systemu bezpieczeństwa w obiekcie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz wezwania Wykonawców do ich uzupełnienia.
Wykonawca ma przewidzieć ryzyko robót nieprzewidzianych i wkalkulować w cenę oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie oferty.
	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszy dzień związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania omyłek rachunkowych (zgodnie z zasadami działań matematycznych) i pisarskich w ofertach złożonych przez Wykonawców.
	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.
	Zamawiający ma prawo do odstąpienia do wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana w okoliczności powodująca, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
	Zamawiający przewiduje unieważnienie postepowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na finansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
Z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych. Zamawiający zwiera umowę na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez Zamawiającego – treść umowy zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy.
Z uwagi, iż wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza 130 000,00 zł netto do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
	Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Pan Daniel Pniewski, telefon: +48 22 53 49 340, adres e-mail: daniel.pniewski@uke.gov.pl


