OGŁOSZENIE
Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedziba w Gdańsku ul. Roberta de Plelo 6
zaprasza dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert na
dostawę usług na rok 2019 dotyczy: dostawa i obsługa systemu kontroli
zużycia paliw oraz nadzoru przejazdów i postojów dla maszyn i urządzeń
transportowych i przeładunkowych należących do PGE. S.A.
I. Wymagania:
1. Monitorowanie zużycia paliwa dla maszyn i urządzeń budowlanych oraz
jednostek transportowych łącznie około 135 urządzeń (+/- 10%) i 150
osób użytkujących pojazdy. Integracja w systemie trzech stacji paliw.
2. Analiza, ewidencja i raportowanie ubytków paliwa.
3. Zabezpieczenie niekontrolowanego dostępu do stacji paliw i zbiorników
paliwa.
4. Monitorowanie i raportowanie kosztów zużycia paliwa na każdą
przepracowaną motogodzinę i/lub przejechany kilometr.
5. Śledzenie bieżącego położenia wraz z trasą przebytą przez maszynę.
6. Ewidencja czasu pracy maszyny: godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy,
praca na biegu jałowym, rzeczywiste wykonanie pracy.
7. Monitorowanie przeglądów oraz napraw maszyn i urządzeń.
8. Identyfikacja i kontrola kierowców, operatorów i mechaników używających
sprzęt.
9. Tworzenie raportów w systemie oraz możliwość importu danych do Excela.
10.Archiwizacja danych.
11.Montaż systemów w pojazdach do 28 lutego 2019 r.
12.Umowa zawarta na okres 24 miesięcy.
II. Oferta powinna zawierać:
1. Cenę jednostkową za zbiornik/urządzenie jedno i dwu pojemnikowe.
2. Cenę za wynajem i/lub sprzedaż sprzętu koniecznego do monitoringu.
3. Minimalną ilość ubytków paliwa, która jest wykrywana przez system i
raportowana.
4. System powiadamiania o ubytkach i nieuprawnionych działaniach w
pojazdach.
5. Miesięczne opłaty za obsługę.
6. Informację o możliwości zintegrowania z innymi wspierającymi systemami
(np. karty ewidencji czasu pracy)
7. Homologacje i certyfikaty – w sytuacjach spornych wiarygodność danych z
zastosowanych urządzeń.
8. Określenie administratora systemu i zakres dostępu do danych przez
upoważnione do tego osoby z PGE S.A.
9. Czas trwania, okres oraz sposób przechowywania danych, w trakcie oraz po
zakończeniu umowy.
10.Pozostałe szczegółowe warunki współpracy.
11.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o wyjaśnienie
spraw dotyczących ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek
wpłynie do dnia 15.01.2019r. e-mail: pge@pge.pl, jaroslaw.tyc@pge.pl,
Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać do dnia 18.01.2019 do godz. 12:00
w Sekretariacie Zarządu Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., ul. Roberta de Plelo
6, 80-548 Gdańsk, pokój nr 17.

