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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji , ul. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 11 22, faks =48 58 347 12 78. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w latach 2010 - 
2013 stałej konserwacji, usuwanie awarii oraz dokonywanie drobnych napraw dźwigów, 
suwnic i wózków widłowych Politechniki Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserwacji, usuwanie awarii oraz 
dokonywanie drobnych napraw dźwigów, suwnic i wózków widłowych będących w 
posiadaniu Politechniki Gdańskiej a takŜe stały nadzór nad tymi urządzeniami w celu 
utrzymania ich w ciągłej sprawności technicznej. Lokalizację, liczbę, nazwę producenta i 
dane techniczne dźwigów, suwnic i wózków widłowych zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. W 
szczególności do zakresu obowiązków Wykonawcy naleŜy: 1.utrzymywanie w ruchu 
dźwigów, suwnic i wózków widłowych oraz sprawdzanie bezpieczeństwa ruchu w ramach 
obowiązujących przepisów tj. instalacji sterowej, końcówek linowych, lin, urządzeń 
napędowych itp., 2.usuwanie drobnych usterek i wad działania dźwignic, smarowanie 
wciągarek, aparatury chwytnej oraz wymiana na nowe drobnych części jak: spręŜynki, 
wkręty, podkładki, nakrętki itp., 3.naprawa lub wymiana elementów aparatury sterowniczej i 
sygnalizacyjnej obejmująca: prostowniki, styki, elementy aparatury, Ŝarówki, baterie, 
dzwonki, 4.demontaŜ i montaŜ silnika celem jego wymiany lub przezwojenia (bez kosztów 
naprawy lub kupna silnika), 5.wymiana elementów gumowych sprzęgła elastycznego, 
6.wymiana okładzin hamulcowych, 7.wymiana cewek luzowników elektromagnetycznych, 
krzywek ruchomych, wyłączników zatrzymania (bez kosztów materiałów), 8.wymiana 
końcówek linowych (bez kosztów materiałowych), 9.wymiana prowadników kabinowych i 
przeciwwagowych, 10.wymiana lub naprawa łączników krańcowych i końcowych (bez 
kosztów materiału), 11.wymiana kontaktów drzwi szybowych i kabinowych, 12. naprawa 
amortyzatorów drzwiowych, 13. naprawa rygli i zamków drzwiowych, 14.naprawa 



impulsatorów fotoelektrycznych lub magnetycznych, 15.wymiana lub naprawa zamka 
bezpieczeństwa( bez kosztów materiałów), 16.naprawa ogranicznika prędkości bez 
regeneracji, 17.uzupełnienie smaru oraz oleju lub całkowita ich wymiana, 18.czyszczenie 
urządzeń napędowych oraz sterujących, 19.powiadamianie Zamawiającego o wszelkich 
zauwaŜonych usterkach urządzeń wymagających natychmiastowych napraw lub uzupełnień, 
20.poddawanie się i uczestniczenie w kontroli jakości wykonania usług na kaŜde Ŝądanie 
Zamawiającego, 21.uczestniczenie w okresowych kontrolach prowadzonych przez Urząd 
Dozoru Technicznego, 22.wykonywanie pomiarów ochronnych dla zapewnienia ochrony od 
poraŜeń, oraz stanu izolacji zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przekazanie 
protokółów do ksiąŜek rewizyjnych poszczególnych urządzeń. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.14.00-0, 50.74.00.00-4, 50.75.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 10 000 PLN. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony na podstawie złoŜonego 
oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ; 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe 
zrealizował naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o 
wartości niemniejszej niŜ: 150 000 zł brutto. Zamawiający sprawdzi spełnienie 
tego warunku na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe do 
wykonania zamówienia dysponuje: -co najmniej 4 osobami posiadającymi 
zaświadczenia uprawniające do konserwacji i naprawy dźwigów, suwnic i 
wózków widłowych grupy I , II, i III - wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz co najmniej 4 osobami posiadającą kwalifikacje i 
uprawnienia SEP- grupa G 1 do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji, 
konserwacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV (Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość wskazania czterech osób, które posiadają oba rodzaje 
uprawnień); - co najmniej jedną osobą personelu kierowniczego będącą 
kierownikiem grupy z uprawnieniami G1 (SEP) typu D- dozór oraz 
uprawnieniami do konserwacji i naprawy dźwigów, suwnic oraz wózków 
widłowych - wydane przez Urząd Dozoru Technicznego Zamawiający 
sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
niŜszą niŜ 200tys. zł. Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony na 
podstawie opłaconej polisy lub innego dokumentu stwierdzającego, Ŝe 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 



potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje: a.zmianę umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron 
umowy oraz w przypadku zmiany nazwy jednej z jednostek organizacyjnych lub zmiany 
liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego b.zmianę umowy w z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy, takich jak działanie siły wyŜszej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Politechnika 
Gdańska, Dział Eksploatacji, pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 
80-233, Gdańsk. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  29.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji, pawilon 
przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


