
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DA/001/2016 

 

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie zaprasza Państwa do złożenia oferty 

cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa, montaż oraz eksploatacja systemu obsługującego 

strefę podziemną Szpitala”. 

 

1. Zamawiający: 

1.1 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Żwirki i Wigury 63A, reprezentowany przez: 

Roberta Tomasza Krawczyka – Dyrektora 

1.2 Zamawiający, do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważnił w sprawach 

technicznych pana Tadeusza Czerskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-

Eksploatacyjnych (email: dyr-tech@spdsk.edu.pl), w sprawach merytorycznych panią 

Edytę Sobolewską – Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjnych (email: 

szpital@spdsk.edu.pl). 

2. Przedmiot zamówienia: 

2.1 W ramach przedmiotu zamówienia Szpital odpłatnie udostępni Wykonawcy parking Szpitala 

w celu utworzenia strefy płatnego parkowania oraz wydzielonego parkingu pracowniczego. 

2.2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nieodpłatnie : 

a) dostarczy, zamontuje oraz uruchomi system parkingowy, w skład którego będą 

wchodzić: 

a.1) 1 terminal wjazdowy wraz ze szlabanem,  

a.2) 1 terminal wyjazdowy wraz ze szlabanem, 

a.3) barierki oddzielające parking pracowniczy od ogólnodostępnego, 

a.4) 2 kasy automatyczne wyposażone w dotykowe wyświetlacze, jeden wyświetlacz 

umiejscowiony w dolnej części kasy umożliwiający obsługę osobom 

niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 

a.5) Stanowisko operatorskie zlokalizowane w pobliżu wjazdu/wyjazdu z parkingu, 

a.6) Komputer sterujący pracą systemu, archiwizujący rejestry parkingowe. 

b) zamontuje oraz uruchomi oznakowanie (sygnalizator przed wjazdem do parkingu, 

informujący o ilości wolnych miejsc lub o braku wolnych miejsc) zintegrowane z 

systemem parkingowym, 

c) zamontuje oraz uruchomi 2 bramy wjazdowo-wyjazdowe (rolety), zintegrowane z 

systemem kontroli dostępu, przystosowane do ciągłej obsługi około 250 miejsc 

parkingowych, 

d) sporządzi organizację ruchu na terenie parkingu, poprzez: 

d.1) jego oznakowanie 

d.2) ustalenie w porozumieniu ze Szpitalem i wdrożenie Regulaminu Parkingu, 

e) będzie zarządzał strefą płatnego parkowania m.in. poprzez pobieranie opłat za 

parkowanie oraz obsługę jej klientów,  

f) będzie serwisował wraz z parkiem części zamiennych urządzenia własne, 

zamontowane na terenie parkingu, 

g) zapewni 24h jednoosobową obsługę parkingu, pełniącą jednocześnie funkcję jego 

ochrony, 

h) będzie prowadził pełną księgowość parkingu oraz rejestr wjazdów i wyjazdów 

pracowników (na podstawie kart kontroli dostępu obowiązujących w Szpitalu), 

i) wydzieli parking dla pracowników oraz wyposaży go w system abonamentowy, 

j) zapewni utrzymanie w czystości parkingu podziemnego. 



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszego Zapytania. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia: 

3.1) W zakresie uruchomienia strefy płatnego parkowania w terminie do 45 dni od dnia 

podpisania umowy, 

3.2) W zakresie eksploatacji oraz administrowania strefy płatnego parkowania jak i parkingu 

abonamentowego przez okres 36 miesięcy od dnia uruchomienia strefy płatnego 

parkowania. 

4. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

4.1) Wpływy z opłat pobranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania stanowią dochód 

Wykonawcy, 

4.2) Wykonawca zapłaci Szpitalowi zryczałtowaną opłatę miesięczną stanowiącą iloczyn ilości 

miejsc parkingowych na terenie strefy płatnego parkowania oraz ceny jednostkowej za 

każde miejsce parkingowe zaoferowaną przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Dodatkowo 

Wykonawca przekaże Szpitalowi procent od miesięcznych wpływów z opłat pobranych w 

strefie płatnego parkowania, zgodnie z wartością wskazaną w ofercie. 

5. Termin płatności zryczałtowanej opłaty miesięcznej: do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

6. Termin płatności procentowej opłaty miesięcznej: do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, do przesłania Szpitalowi 

informacji o dochodach ze strefy płatnego parkowania za poprzedni miesiąc. Informacja ta musi 

zawierać oryginalny wydruk z elektronicznego systemu ewidencjonującego ilość sprzedanych 

biletów i wysokość pobranych opłat. Informacja od Wykonawcy będzie dla Szpitala podstawą do 

wystawienia faktury VAT 

8. Cena oferty: 

8.1) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, 

8.2) W ofercie Wykonawca podaje ryczałtową opłatę miesięczną brutto wnoszoną przez 

Wykonawcę na rzecz Szpitala, wyliczoną przy zastosowaniu zaoferowanej ceny 

jednostkowej za każde miejsce parkingowe. W cenie należy uwzględnić VAT wg. 

obowiązującej stawki. 

9. Kryteria oceny ofert: 

9.1) Cena: 

- ryczałtowa opłata miesięczna – 60% 

- procent z miesięcznych wpływów z opłat za parkowanie – 20% 

9.2) Termin realizacji etapu I, tj. uruchomienie strefy płatnego parkowania: - 20% 
 
9.3) Ocena punktowa kryterium „cena – ryczałtowa opłata miesięczna” za zaoferowany 

przedmiot zamówienia zostanie wyliczona wg wzoru: 

            K1of 

K1 = ------------- x 100 x 60% 

            K1max 

gdzie:  

K1 – to wskaźnik oceny kryterium „cena – ryczałtowa opłata miesięczna” 

K1of – to cena ryczałtowej opłaty miesięcznej oferty ocenianej (w złotych) 

K1max – to najwyższa cena ryczałtowej opłaty miesięcznej spośród ważnych ofert (w 

złotych) 

9.4) Ocena punktowa kryterium „cena – procent z miesięcznych wpływów z opłat za 
parkowanie” za zaoferowany przedmiot zamówienia zostanie wyliczona wg wzoru: 



 

            K1of 

K1 = ------------- x 100 x 20% 

            K1max 

gdzie:  

K1 – to wskaźnik oceny kryterium „cena – procent z miesięcznych wpływów z opłat za 

parkowanie” 

K1of – to procent z miesięcznych wpływów z opłat za parkowanie oferty ocenianej (w 

złotych) 

K1min – to najwyższy procent z miesięcznych wpływów z opłat za parkowanie spośród 

ważnych ofert (w złotych) 

9.5) Ocena punktowa kryterium „termin realizacji etapu I” za zaoferowany przedmiot 
zamówienia zostanie wyliczona wg wzoru: 

            K1min 

K1 = ------------- x 100 x 20% 

            K1of 

gdzie:  

K1 – to wskaźnik oceny kryterium „termin realizacji etapu I” 

K1min – to najkrótszy czas realizacji etapu I spośród ważnych ofert (w ilości dni poniżej 

45) 

K1of – to czas realizacji etapu I oferty ocenianej (w ilości dni poniżej 45) 

 

10. Składanie ofert: 
10.1) Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 04 marca 2016 

roku do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy 
Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Dział 
Administracyjny (Administracja, Piętro 5, Pokój 125 5.D), w godzinach: 8:00 – 15:00, 

10.2) Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie 
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa  
Dział Administracyjny (Administracja, Piętro 5, Pokój 125 5.D) 
oraz oznakowane następująco: „Oferta na Dostawę, montaż oraz eksploatację 
systemu obsługującego strefę podziemną Szpitala, – nie otwierać przed dniem 
……………………, godz. ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz 
dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Wymogi dotyczące oferty: 
11.1) Wykonawca składa tylko jedną ofertę, treść oferty pod rygorem odrzucenia musi 

odpowiadać treści niniejszego zapytania, 
11.2) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty o treści 

niezgodnej z zapytaniem lub złożenia oferty w innym miejscu lub terminie niż wyżej 

określono. 

11.3) Oferta, dla zachowania swojej ważności, winna być podpisana przez osobę lub osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania 

zobowiązań o wartości odpowiadającej cenie złożonej oferty. 

12. Otwarcie ofert: 

12.1) Miejsce otwarcia ofert: siedziba Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Dział Administracyjny 

(Administracja, Piętro 5, Pokój 125 5.D). 

12.2) Termin otwarcia ofert: 04 marca 2016 roku godz. 11:00 

 



 

13. Załączniki do Zapytania Ofertowego: 

13.1) Wzór Umowy 

13.2) Formularz ofertowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej procedury bez podania 

przyczyny. 

 

 


