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AZZ/503-7/642/2014 

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 
euro, którego przedmiotem będzie: 
 

naprawa zasilaczy UPS typu Compusave 20 kVA (8 szt.) poprzez wymianę 
uszkodzonych wentylatorów. 
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. 
z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 
 
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1.1. naprawy zasilaczy UPS typ Compusave 20 kVA (8 szt.) poprzez wymianę 
uszkodzonych wentylatorów odpowiadających za utrzymywanie stabilnych 
parametrów środowiskowych wewnątrz zasilacza. (Każdy zasilacz posiada 4 
wentylatory. Uszkodzenie choć jednego z wentylatorów powoduje alarm oraz 
przełączenie się zasilacza na bypass wewnętrzny); 

1.2. wykonania czynności serwisowych (np. wgranie nowych nastaw, oprogramowania, 
itp.), zgodnie z zaleceniami producenta zasilacza w przypadku, gdy zainstalowanie 
nowych wentylatorów będzie tego wymagało; 

1.3. wystawienia raportu serwisowego dopuszczającego do pracy. 
 

2. Miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum 
Zarządzania Ruchem Lotniczym, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. 

 
3. Dodatkowe informacje: 

3.1. Wymieniane części (wentylatory) muszą być nowe, oryginalne. 
3.2. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji. 
3.3. Na wymienione części (wentylatory) Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej 

gwarancji. 
3.4. Z przyczyn operacyjnych może zachodzić konieczność pracy w dni wolne oraz  

w godzinach nocnych. 
3.5. Jeżeli w terminie uzgodnionym przez Strony z przyczyn operacyjnych nie będzie 

możliwe udostępnienie Wykonawcy zasilacza UPS zostanie ustalony nowy termin. 
Zmiana terminu nie będzie rodzić podstaw do żądania dodatkowych świadczeń 
finansowych dla obu Stron zamówienia. 
 

4. Wymagania dotyczące Wykonawcy; 
4.1. Wykonawca musi posiadać: 

4.1.1. oryginalne oprogramowanie do ww. zasilaczy oraz kody (klucze serwisowe) 
umożliwiające wgranie nowych nastaw zasilacza; 

4.1.2. autoryzację producenta zasilaczy - firmę AEG, do wykonywania czynności 
serwisowych na ww. zasilaczach. 

 
W załączeniu przesyłamy Druk oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 
 
Prosimy o przesłanie kompletnej oferty wraz z ww. dokumentami do dnia 11.12.2014r. na 

adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 

8 lub pocztą elektroniczną na adres: m.karolak@pansa.pl . 

Po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, prosimy o niezwłoczne, nie później jednak niż 7 dni 
od terminu składania ofert, dosłanie/dostarczenie oryginału oferty na adres: Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. 

 
Jednocześnie informujemy, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będą: 
1. cena oferty brutto – 70 %, 
2. termin wykonania naprawy – 20 %, 
3. okres gwarancji na wymienione części (wentylatory) – 10 %. 

 
Sposób obliczania wartości punktowej oferty: 

mailto:m.karolak@pansa.pl
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Wartość punktowa kryterium nr 1 – „Cena oferty brutto” jest wyliczana wg wzoru: 
 

 C

 C

OB

NC 70 pkt. 

gdzie: 
C – ilość punktów przyznanych ofercie  
CN – najniższa zaoferowana cena  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  
 

Wartość punktowa kryterium nr 2 – „Termin wykonania naprawy” jest wyliczana wg wzoru: 
 

 T

 T

N

OBT 20 pkt. 

gdzie: 
T – ilość punktów przyznanych ofercie  
TN – najkrótszy zaoferowany termin wykonania naprawy 
TOB – termin wykonania naprawy zaoferowany w ofercie badanej  
 

Wartość punktowa kryterium nr 3 – „Okres gwarancji na wymienione części 
(wentylatory)” jest wyliczana wg wzoru: 
 

 GC

 GC

N

OBGC 10 pkt. 

gdzie: 
GC – ilość punktów przyznanych ofercie  
GCN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na wymienione części (wentylatory)  
GCOB – okres gwarancji na wymienione części (wentylatory) zaoferowany w ofercie 
badanej  
 
 

Przedmiotowe pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, nie jest 

również zaproszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
 
 


