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I. ZAMAWIAJ ĄCY 
Zamawiającym jest : 

Politechnika Gda ńska 

adres  
ul. Narutowicza 11/12 

80 – 233 Gdańsk Wrzeszcz 

telefon/fax  (058) 347–17–44 / (058) 347–14 –15 

strona internetowa  http://www.pg.gda.pl 

godziny pracy  7:30 – 15:30 

REGON 000001620 

NIP 584 –020 – 35 – 93 

Postępowanie prowadzi: 

Dział Eksploatacji Politechniki Gda ńskiej 

adres  
ul. Narutowicza 11/12 

80 – 233 Gdańsk Wrzeszcz 

telefon/fax  
(058) 347-29-53, 347-24-90  / 

(0-58) 347-12-78 

e-mail  techniczny@pg.gda.pl 

godziny pracy  7:00 – 15:00 

II.TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 .), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST : 

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.  

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:  

CPV:    50.53.14.00-0;  50.74.00.00-4; 50.75.00.00-7 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
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1.Przedmiotem zamówienia jest: 

 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, 
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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, 

PowyŜsze prace są wykonywane w warunkach szczególnego zagroŜenia z powodu ich 
wykonywania przy częściowo wyłączonym napięciu w stacji i w pobliŜu urządzeń będących 
pod napięciem. Tego typu prace mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające 
aktualne świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji po odpowiednim (zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami) przygotowaniu miejsca pracy.   

4. INNE 

 Warunki realizacji zamówienia: 

1.Konserwacja w/w urządzeń winna odbywać się raz w miesiącu, do 25 dnia kaŜdego 
miesiąca, zgodnie z ksiąŜkami rewizji urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami 
Urzędu Dozoru Technicznego, SEP jak równieŜ zgodnie z przepisami bhp i ppoŜ. 

2.Wykonawca musi posiadać zaświadczenie potwierdzające, Ŝe spełnia on określone 
przepisami wymagania jakościowe w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych i 
dźwignicowych np. certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równowaŜny. 

3.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokółu z wykonania konserwacji – zał. 
nr 11. 

4.Stwierdzone usterki wykonawca usunie w ramach konserwacji a ich wykaz przekaŜe 
Zamawiającemu w formie pisemnej dla kaŜdego urządzenia oddzielnie przy comiesięcznej 
fakturze.  

5.Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za miesiąc styczeń kopie protokołów z 
wykonanych pomiarów ochrony od poraŜeń, oraz stanu izolacji. 

6.Osoby wykonujące konserwacje i naprawy, powinny posiadać: waŜne zaświadczenia 
kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego oraz świadectwo kwalifikacyjne SEP 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV. 

7.Prace konserwacyjne zaliczane są do prac wykonywanych w warunkach szczególnego 
zagroŜenia i muszą być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. 

8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowania miejsca pracy 
oraz ocenę otrzymanych wyników z okresowych pomiarów ochrony od poraŜeń, oraz stanu 
izolacji. 

9.Wszelkie prace konserwacyjne lub naprawy będą wykonywane w dni robocze w czasie 
godzin pracy tzn., 730-1530. 
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10.Mniejsze zakłócenia pracy urządzeń i usterki, które nie wymagają wymiany części 
usuwane będą w koniecznych przypadkach takŜe poza godzinami pracy tzn. 1530-730. 

11.W celu utrzymania w ciągłej sprawności technicznej dźwigów, suwnic i wózków widłowych 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór nad tymi urządzeniami - całodobową 
obsługę Pogotowia Dźwigowego polegającego na: 

           a- w dni robocze w godzinach 7º – 15³º stałej obecności na terenie Politechniki 
Gdańskiej przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia „SEP”- grupa G 1 w zakresie 
eksploatacji urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji oraz 
zaświadczenie uprawniające do konserwacji i naprawy dźwigów, suwnic i wózków widłowych   
grupy I , II,  i III  – wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, która w przypadku 
zatrzymania się urządzeń i niemoŜności natychmiastowego uruchomienia ich przez osobę 
obsługującą lub upowaŜnioną przez Zamawiającego, w moŜliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuŜszym niŜ 30 minut, uwolnieni ludzi i przystąpi do usuwania awarii; osoba ta obowiązkowo 
powinna posiadać stale włączony telefon komórkowy słuŜący do bezpośredniego z nią 
kontaktu; Zamawiający udostępni bezpłatnie na terenie Politechniki Gdańskiej 
pomieszczenie dla tej osoby. 

            b- w dni robocze w godzinach 1530 – 700 gotowości do świadczenia usług (Pogotowie 
Dźwigowe) - czas reakcji na wezwanie do usunięcia awarii urządzenia nie moŜe być dłuŜszy 
niŜ 30 minut (za czas reakcji przyjmuje się czas, jaki upłynie od telefonicznego lub 
faksowego powiadomienia Wykonawcy o awarii urządzenia do momentu przybycia serwisu i 
podjęcia przez niego czynności w celu uwolnienia ludzi lub usuwania awarii), 

             c- w dni świąteczne, soboty i dni wolne od pracy gotowość do świadczenia usług      
(Pogotowie Dźwigowe ) musi być zapewnione przez całą dobę, czas reakcji równieŜ do 30 
minut. 

12. Dla sprawnej realizacji zamówienia Wykonawca musi podać Zamawiającemu 
przynajmniej trzy numery telefonów kontaktowych (w tym jeden stacjonarny ) słuŜących do 
bezpośredniej komunikacji z Zamawiającym oraz faks czynny przez całą dobę (w celu 
umoŜliwienia zapisania informacji o czasie wezwania serwisu).  

13.Wykonawca musi posiadać takie środki transportu, które pozwolą mu tak zorganizować   
działalność serwisową, tak aby  czas reakcji na wezwanie do awarii urządzenia nie był 
dłuŜszy niŜ  30 minut. 

 14.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wykonanej konserwacji Zamawiający złoŜy 
reklamację Wykonawcy, który udzieli na nią odpowiedzi w ciągu pięciu dni, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu, reklamacja uznana będzie za przyjętą w całości, 
zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego. 

  15.Rozliczanie realizowanego zadania (zamówienia) odbywać się będzie w okresach 
miesięcznych.  

 16.W przypadku okresowego zaniechania wykonywania czynności konserwacyjnych 
określonych urządzeń z powodu ich remontu lub remontu budynku, nastąpi korekta 
wynagrodzenia (bonifikata) za dany miesiąc. Wielkość bonifikaty za kaŜdy dzień przestoju 
wynosić będzie 1/30 ceny miesięcznej za konserwację danego urządzenia, przy czym za 
miesiąc obrachunkowy przyjmuje się 30 dni. 
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17.Bonifikata będzie równieŜ naliczana za kaŜdy dzień przestoju dźwigu ponad 5 godzin, 
licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Wykonawcę, z wyłączeniem godzin nocnych (tj. 
od 2200-700) oraz przypadków, gdy przestój spowodowany zostanie dewastacją, brakiem 
zasilania, siłą wyŜszą lub przyczynami niezaleŜnymi od Wykonawcy. 

18.Koszty materiałów wykazanych w załączniku nr 5 naleŜy uwzględnić w cenie oferty. 

19.Wszelkiego rodzaju naprawy wymagające wymiany  innych elementów, niŜ wymienione w 
zał. nr 5 w cenie jednostkowej do 50 zł netto naleŜy wliczyć w cenę oferty, 

 20.Wmiana części oraz wszelkie naprawy, których koszt przekracza 10% wynagrodzenia za 
konserwację miesięczną danego urządzenia, nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. 
Wykonawca moŜe się podjąć wykonania robót na dodatkowe zlecenie oddzielnie płatne. 

 21.Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane części zamienne nie 
uwzględnione w cenie oferty po cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego. W 
przypadku braku akceptacji cen części przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do 
dostarczenia własnych części. 

 22.Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wykazanych przez Wykonawcę 
awarii nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia dowolnie wybranej przez siebie 
firmie. 

 23.Niespełnienie przez Wykonawcę któregoś z warunków realizacji zamówienia moŜe być 
podstawą do roszczeń w wypadku, gdy Zamawiający lub  osoby trzecie poniosą z tego tytułu 
szkody. 

 24.Wszystkie nowo zainstalowane podzespoły zostaną objęte 6 miesięczna gwarancją. 

 

OBIEKT:  teren Politechniki Gdańskiej 

  

Wykonawca jest zobowi ązany do wskazania cz ęści zamówienia, których wykonanie 
powierzy podwykonawcy 

Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych . 

Zamawiaj ący  nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych . 

 

IV. TERMIN  I MIEJSCE  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

1.Zamówienie będzie realizowane w ciągu 36 miesi ęcy  od dnia podpisania umowy 

2.   Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego   

      prawidłowo wypełnionej faktury VAT na podstawie protokółów wykonania konserwacji     

     zał nr 11, 

3.   Miejsce realizacji zamówienia:  



Strona 8 z 42 

 

Teren Politechniki Gda ńskiej  

       -dysponent Dział Eksploatacji Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza11/12  , 80-233 

         Gdańsk,     

V. WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSÓB  OCENY ICH SPEŁNIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

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

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

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 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia 

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. 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niŜszą niŜ 200tys. zł. 
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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 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych 
przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą: spełnia / nie 
spełnia . 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykaŜą brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,    
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

4. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą braku podstaw do wykluczenia z postępowania              
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, 
zostaną wykluczeni a ich oferty odrzucone. 

5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca          
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

VI. WYMAGANE  OŚWIADCZENIA  I DOKUMENTY 

1. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych przez Zamawiającego warunków, 
zamawiający Ŝąda dostarczenia następujących dokumentów: 

a. oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp      
- Załącznik nr 2 do SIWZ, 

b. wykazu wykonanych lub wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców wraz z dokumentami wystawionymi przez Odbiorców potwierdzającymi, 
Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie – Załącznik nr 9 do SIWZ, 

c. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                     
a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie wykonywaniem prac wraz 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informację o postawie do dysponowania tymi osobami. Do 
wykazu naleŜy załączyć oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez 
osoby wymienione w wykazie  – Załącznik nr 10 do SIWZ, 

d. zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów           
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (opcjonalnie). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy 
złoŜyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
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    a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 

    b. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI.2.b SIWZ naleŜy 
przedstawić dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę        
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

Dokumenty powinny być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność        
z oryginałem przez Wykonawcę. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 

4. ZłoŜone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 

VII. ZASADY  SKŁADANIA  OFERT WSPÓLNYCH  PRZEZ WYKONAWCÓW 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określić zakres pełnomocnictwa.       
W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o zamówienie. UpowaŜnieni przedstawiciele tych Wykonawców muszą się pod nim 
podpisać. 

4. Oferta powinna być podpisana przez kaŜdego z Wykonawców występujących 
wspólnie lub upowaŜnionego przedstawiciela - pełnomocnika. 

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność                    
za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań. 

6. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zaŜąda 
przedłoŜenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

VIII. OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERT 
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1. Ofertę naleŜy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. 

2. Na postępowanie naleŜy złoŜyć wypełniony formularz oferty oraz niŜej wymienione 
dokumenty: 

a. u celu ustalenia osoby uprawnionej do podpisania oferty oraz składania oświadczeń 
w imieniu Wykonawcy zaleca się dołączyć aktualny (wystawiony nie wcześniej         
niŜ 6 m-cy przed dniem otwarcia ofert) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

b. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie); 

c. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika     
z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą; 

d. wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bezpośredniego kontaktu               
z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ 

e. oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ. 

3. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  
w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności, 
trwałą i czytelną techniką. 

5. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze        
lub ewidencji działalności gospodarczej. 

7. Wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złoŜone w oryginale                 
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną           
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,      
a w treści oferty (pkt 10) była umieszczona informacja o ilości stron. 

9. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien, nie później niŜ w terminie składania ofert, 
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz Ŝe nie mogą być one udostępniane. 

10. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 
podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 



Strona 12 z 42 

 

11. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca powinien złoŜyć na formularzu ofertowym.              
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złoŜone przez Wykonawcę w osobnej 
wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

12. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednym egzemplarzu. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną 
ofertę. 

13. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach (jedna w drugiej), 
uniemoŜliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie 
powinno być zaadresowane: 

Politechnika Gda ńska  
ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
Dział Eksploatacji 

 i opisane:  

Oferta  na wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserwa cji, usuwania 
awarii oraz drobnych napraw d źwigów, suwnic i wózków widłowych 
Politechniki Gda ńskiej   

– Nie otwiera ć przed 29.10.2010 r. godzina 9.15.  

Wewnętrzne opakowanie powinno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy,      
w celu umoŜliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złoŜenia oferty po 
terminie. 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany              
do złoŜonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewaŜności przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być 
opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

IX. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA  OFERT 

1. Oferty powinny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gda ńska,            
ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk w Dziale Eksploatacji mieszcz ącym si ę           
w pawilonie przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, w term inie do 29.10.2010 r. do godz. 
9.00. 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gda ńska, Dział 
Eksploatacji, pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój  6, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, 
Gdańsk w dniu 29.10.2010 r. o godzinie 9.15.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia 
ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający 
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odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana               
oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji         
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
informacje z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy. 

X. INFORMACJA  O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO                 

Z WYKONAWCAMI  ORAZ  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ   

I SPOSOBIE  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane 
przez strony w formie pisemnej, elektronicznie lub faksem. W wypadku porozumiewania 
się za pomocą e-maila lub faksu, kaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
zapytania oraz inne informacje naleŜy kierować na adres: 

Politechnika Gda ńska,  

ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

fax (0-58) 347-12-78 
e-mail: techniczny@pg.gda.pl 

 
2. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert    
pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona       
na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją        
na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. 

5. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia            
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby:  

a. Zbigniew Morawski – tel.(058) 347-29-53  
b. Dariusz Pasieczny   - tel.(058) 347-27-94. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 
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1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody                      
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

XII. KRYTERIA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 

2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące 
kryterium oceny ofert: 

cena - 100 %,  

4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną, spełniająca 
wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp. 

 

5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa 
pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

 

Cb 

gdzie: 

Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”                
Cn – najniŜsza cena oferty spośród złoŜonych ofert podlegających ocenie                  
Cb – cena ocenianej oferty 

6. Liczba punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,     
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

8. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych 

 

Pc =  

                  

x 100 pkt 
Cb 

Cn 
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zmian treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

10. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie kaŜdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy załoŜeniu, Ŝe składniki działania są prawidłowe. 

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne       
i prawne; 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa          
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,      
o których mowa w Rozdziale XII pkt 12.a SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 

XIII. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 

1 ustawy Pzp. 

2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy 
Pzp. 

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu                   

z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona                
z postępowania oraz została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie     
z zasadami określonymi w rozdz. XII SIWZ. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni - jeŜeli 
zostało przesłane w inny sposób. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu 
podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie 
przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy. 
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XV. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przystępując do postępowania Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium. 

2. Wysokość wadium wynosi 10 000 PLN. 

Wadium nale Ŝy wnie ść przed upływem terminu składania ofert.  

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą. 

4. Dopuszczalne formy wniesienia wadium (do wyboru przez Wykonawcę): 

� w pieniądzu, 

� w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy musi być poręczeniem pienięŜnym; 

� w gwarancjach bankowych, 

� w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

� w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości   ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 , poz. 275) 

5. Sposób wnoszenia wadium: 

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 

Bank Zachodni WBK S.A I O/ Gda ńsk 

nr 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 

z dopiskiem: 

„wadium na wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej k onserwacji, usuwania 
awarii oraz drobnych napraw d źwigów, suwnic i wózków widłowych 
Politechniki Gda ńskiej   

W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na rachunek 
bankowy Zamawiającego. Za moment wniesienia wadium uwaŜa się dzień, godzinę i minutę 
wpłynięcia środków na rachunek bankowy PG. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ w pieniądzu, naleŜy złoŜyć oryginał 
dokumentu za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej na I piętrze skrzydła 
B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12 w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 13.00. lub przesłać pocztą na adres 
Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

7. W treści dokumentów gwarantujących zobowiązania wadialne naleŜy zapisać,                 
Ŝe zabezpieczenie wadium dotyczy przetargu „Oferta na wykonywanie w latach 2010 - 
2013 stałej konserwacji, usuwania awarii oraz drobn ych napraw d źwigów, suwnic i 
wózków widłowych Politechniki Gda ńskiej   
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8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na kaŜde wezwanie 
Zamawiającego oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp . W przypadku poręczeń muszą one 
gwarantować płatność na kaŜde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. 
Gwarancje i poręczenia muszą obejmować okres związania ofertą określony w SIWZ.            
W przypadku, gdy nie będzie spełniony któregokolwiek ze wskazanych powyŜej wymogów, 
Zamawiający uzna, Ŝe wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału            
w postępowaniu. 

 9. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wskazaną w pkt.  4 formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

11. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 

12. Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,                
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA  CENY OFERTY 

1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi,  
o których mowa w niniejszej SIWZ. W trakcie realizacji umowy Zamawiający nie będzie 
rozliczał Ŝadnych dodatkowych kosztów (np. transportu części zamiennych do Politechniki 
Gdańskiej) 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłowym, pełnym                  
i terminowym wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków                
oraz ewentualnych rabatów i upustów, w tym koszty transportu i dostawy. 

3. Cenę oferty naleŜy obliczyć w oparciu o formularz cenowy, uwzględniając wszystkie 
elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia. Do wartości netto 
naleŜy doliczyć wartość podatku VAT i tak obliczoną kwotę przenieść do formularza 
oferty. 

4. Cenę oferty naleŜy określić w wartości brutto w PLN z dokładnością do dwóch miejsc    
po przecinku. 

5. Ceną oferty jest cena podana na formularzu oferty - załączniku nr 1 do SIWZ 

6. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie. 

7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XVII. ZABEZPIECZENIE  NALEśYTEGO WYKONANIA  UMOWY 
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W przedmiotowym  postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

 
XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA  UMOWY, KTÓRE  ZOSTANĄ WPROWADZONE      

DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY 

1. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym 
postępowaniu we wzorze Umowy , który stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zgodnie z art. 144 ust.1 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. 

XIX. INFORMACJE  OGÓLNE 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 

3. Koszty związane z przygotowaniem, złoŜeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 
Wykonawca. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŜeniem 
art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 

 
 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej przysługujące w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp szczegółowo 
opisane są w Dziale VI Rozdział 1 i 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c. odrzucenia oferty odwołującego 
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Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Terminy wniesienia odwołania 
precyzuje art. 182 ustawy Pzp. 
 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy  

Załącznik nr 5  - Wykaz materiałów uŜywanych do konserwacji 

Załącznik nr 6  - Wykaz lokalizacyjny dźwigów 

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy 

Załącznik nr 8 – Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bezpośredniego kontaktu  
                z Zamawiającym 

Załącznik nr 9 – Wykaz wykonanych dostaw lub usług  

Załącznik nr 10 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 11 -  Protokół wykonania konserwacji
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

 

OFERTA 

Zamawiaj ący: 

Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego 
 

na  wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserw acji, usuwania awarii oraz 
drobnych napraw d źwigów, suwnic i wózków widłowych Politechniki Gda ńskiej    

 
 
My niŜej podpisani: 
.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

działaj ący w imieniu i na rzecz  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

(naleŜy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

Oferujemy realizację powyŜszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ,         

za cenę brutto: .............................................. PLN, 

słownie........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN, zgodnie z formularzem cenowym 

stanowiącym integralną część oferty. 

1. Oświadczamy , Ŝe wykonamy zamówienie w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.  

2. Oświadczamy , Ŝe udzielamy 6 miesi ęcy gwarancji na wymienione elementy oraz 1 
miesiąc na całość przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy 
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3. Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści 
zastrzeŜeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami                 i 
zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 
do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeŜeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu     
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. UwaŜamy  się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli 
przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców , którzy będą realizować 
wymienione części zamówienia: 
a) ............................................................................................................... ...................., 
b) ............................................................................................................... ...................., 
c) ............................................................................................................... ..................... 

7. Akceptujemy  warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy , Ŝe wadium o wartości 10 000, 00 PLN wnieśliśmy w 

dniu.................................... w formie ........................................................................... 

9. Oświadczamy , iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ................................ 

10. Oferta zawiera łącznie ........ stron. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

7) ............................................................................................. 

 
.................., dn. ...................................... 

.......................................................................... 

podpis i pieczątka  
osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na 

na  wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserwacji , usuwania awarii oraz 
drobnych napraw d źwigów, suwnic i wózków widłowych Politechniki Gda ńskiej    

 

oświadczamy, Ŝe: 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia; 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

.................., dn. ................... 
 

 

................................................................... 

podpis i pieczątka  
osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Składając ofertę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserwacji , usuwania awarii oraz drobnych 
napraw d źwigów, suwnic i wózków widłowych Politechniki Gda ńskiej    

 

oświadczamy, Ŝe: 

na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie 
przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

 
.................., dn. ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................... 

podpis i pieczątka  
osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

                                                   FORMULARZ CENOWY 

 

 

  miejsce zainstalowania ud źwig nr  rejestracyjny 

     cena  netto  

zł/m-c 

VAT 
22% 

  zł 

cena    brutto   

     zł/m-c 

I II III IV V VI VII 

  
                                                        WYKAZ DŹWIGÓW - wspólny słownik 
zamówień     CPV 50750000-7   

  I Dom Studzencki nr 1 ul. Traugutta 115           

1 dźwig osobowy  630     31-06-5935       

2 platforma dla niepelnosprawnych  225     31-06-0001       

  II Dom studencki nr 2 ul. Traugutta 115b           

3 dźwig osobowy licencyjny  800     31-06-4837       

4 dźwig osobowy licencyjny 800     31-06-4838       

5 dźwig osobowy licencyjny  800     31-06-4839       

  
III Dom studencki nr 4 ul. Do Studzienki 
38           

6 dźwig hydrauliczny   630      31-66-60       

  
IV Dom studencki nr 8 ul. Wyspianskiego 
5A           

7 dźwig osobowy licencyjny  630     3106007882       

8 dźwig osobowy licencyjny  630     3106007883       

9 plaatforma dla niepełnosprawnych Multa 340     2012064977       

  
V Dom studencki nr 11  ul. Chodkiewicza 
15           

10 dźwig osobowy Monitor b. maszyn.  630      3106006980       

  VI Wydział  Oceanotechniki            

11 dzwig osobowy licencyjny  1000      31-06-3294      

12 dzwig osobowy licencyjny  1000      31-06-3296       

13 dzwig osobowy licencyjny  800      31-06-3295       

14 dzwig osobowy licencyjny  800      31-06-3293       

15 dzwig sobowy 5 p. 500      31-06-2401       

  VII ZOZ dla Szkół  Wy Ŝszych            

16 dźwig szpitalny    1350      31-06-5560       

17 dźwig szpitalny   320      31-06-1877       
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18 dźwig towarowy    200      31-06-1878       

  
VIII Wydz. Chemii A,B,C, ul. Narutowicza 
11/12           

19 dźwig towarowy    300      31-06-2086       

20 dźwig osobowo-towar.   1000      31-06-5186       

21 dźwig osobowy  450      31-06-6416       

  IX Heban ul. Wyspianskiego 9           

22 dźwig osobowo-towar.   500      31-06-1995       

  X  Gmach Główny            

23 dźwig osobowy 4 przystanki  300      31-06-634       

24 dźwig towarowy 2 przystanki - Bibloteka  100      31-06-2001       

25  dźwig osob. 6 przyst /2007/ 1250      31-06-007808    

26 dźwig osob. 6 przyst /2007/ 1250      31-06-007809    

  XI Skrzydło B           

27 dźwig osobowy licencyjny . 500      31-06-1805       

28 dźwig osobowy licencyjny  500      31-06-1806       

29 dźwig osobowy licencyjny  500      31-06-4791       

  
XII Wydział  Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki           

30 dźwig os. 2 w grupie 9 przyst./Thyssen 2008 800      3106008159       

31 dźwig os. 2 w grupie 9 przyst./Thyssen 2008 450      3106008094       

32 dźwig os.9 przyst. /Thyssen 2007 450      3106008160       

33 platforma dla niepelnosprawnych 225       31-06-5642       

34 dźwig tow-os. 9 przyst. Thyssen 2008 1000       3106008095       

35 dźwig os. 4 przyst. /Thyssen ISIS 2007/ 1000    31-06-008008    

36 dźwig os. 4 przyst. /Thyssen ISIS 2007/ 1000    31-06-008009    

37 
platforma dla niepełnospr. 2 przyst V64 
Thyssen 230    31-06-000468    

38 
platforma dla niepełnospr. 2 przyst V64 
Thyssen 230    31-06-000469    

  XIII Wydział  Mechaniczny            

39 dźwig osobowy  500     31-06-5260       

40 dźwig osobowy   400     31-06-5362       

 

 
XIV Wydział In Ŝynierii L ądowej i 
Środowiska          

41 dźwig osobowy  450      31-06-103       

  XV Wydział Elektrotechniki i Automatyki            
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42 platforma dla niepelnosprawnych 225      30-06-0027       

43 platforma dla niepełnosprawnych 225      3006000837    

44 dźwig osobowy  250      31-06-106       

45 dźwig osobowy  800      310607100       

  XVI wydział Elektrotechniki i Automatyki            

  ul. Sobieskiego            

46 dźwig osobowy   500       31-06-5080       

  XVII  Audytorium Novum           

47 dźwig osobowy hydrauliczny  630       31-06-5737       

  XVIII Wydział Zarz ądzania            

48 platforma dla niepełnosprawnych  300       3006000106       

  XIX Bratniak           

49 dźwig osobowy  630       31-06-7286       

50 dźwig towarowy  100       31-06-7258       

51 dźwig towarowy  100       31-06-7257       

52 platforma dla osób niepełnosprawnych 225 30-06-000165       

  

     

                         WYKAZ SUWNIC I WÓZKÓW WIDŁ OWYCH –  

                                   wspólny   słownik zamówień CPV 50740000-4     

   I Wydział In Ŝynierii L ądowej i Środowiska           

1 Suwwnica -Bud.śelbetu. Lab. Wytrzymałości 1,6 t 6496       

2 suwnica jw. 3,2t 8224       

  
II wydział Oceanotechniki i 
Okrętownictwa           

3 suwnica pomostowa 12,5 t 8628       

          4               suwnica bramowa   8,0 t               8627     

5  wózek  widłowy                          3500  4760000928    

  III Laboratorium Tworzyw Sztucznych           

6 elektrowciąg 0,5 t 7469       

  IV Wydział Elektrotechniki Sobieskiego           

7 wciagnik elektryczny  1,0t 7206       

8 suwnica pomostowa 3,2 t 8440       

  VI Dział Gospodarczy           

9 wózek widłowy 3500 4706000887       

  VI Wydział In Ŝynierii Środowiska           
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10 suwnica pomostowa 3,0t 8365       

  VII Laboratorium Techniki Cieplnej           

11 suwnica pomostowa 4,5 t 8545       

  VIII Wydział Mechaniczny            

12 suwnica pomostowa 10 t 7707       

13 suwnica pomostowa 4,5t 8225       

14 suwnica pomostowa 4,5t 8626       

15 suwnica pomostowa 4,5t 8448       

  

Centrum Sportu Akademickiego  

Al. Zwyci ęstwa 12           

16 
Platforma dla niepełnosprawnych typu 
VECTOR 2009  400   30060000741       

17 
Platforma dla niepełnosprawnych typu 
VECTOR 2009 400   30060000742    

18 mechaniczny pomost ruchomy 100   3706000323    

 

Razem  netto           cena  miesi ęczna                

                                                               zł        

  

 

 

  podatek VAT                                        zł         

  

 

 

  
razem brutto                                                                                                    
cena  miesi ęczna                                zł          

     

 

 

  I                          II       III                          IV                 V     VI 

 

          VII 

  miejsce zainstalowania ud źwig     nr rejestracyjny 

cena  netto 

zł/m-c 

VAT 

   zł 

cena    brutto  

   zł/ m-c 

                                                                                                                                                                                  

Cena   oferty:     ................................ .................................................... 

( cena netto/ m-c  (zł) +  VAT  ( zł)  =  cena brutto (zł)    x   36 m-cy  )    

 

podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej do                                                                                                       
reprezentowania wykonawcy                                                                                                                                               
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załącznik nr 5  
 

Wykaz drobnych materiałów  u Ŝywanych do konserwacji d źwigów,  

suwnic i wózków widłowych 

 

1. Smary. 
2. Oleje do dolewek, bez planowanej wymiany na nowy. 
3. Czyściwo. 
4. śarówki E-27  - 220V   60 W. 
5. śarówki do fotoimpulsatorów. 
6. śarówki sygnalizacyjne. 
7. Gumy sprzęgła silnika. 
8. Styki ruchome kaset wezwań. 
9. Przeciw kontakt drzwi szybowych półautomatycznych. 
10. Kontakt drzwi kabinowych. 
11. Zwieracze kontaktu drzwi kabinowych. 
12. Kontakt rygla drzwi półautomatycznych. 
13. Rolka rygla drzwi półautomatycznych. 
14. Płytka fotoimpulsatora. 
15. Oring amortyzatora  drzwi. 
16. Tłoczek amortyzatora drzwi. 
17. Gałki drzwi. 
18. Korki drzwi. 
19. Odboje gumowe. 
20. Zawiasy drzwi. 
21. Smarownice. 
22. Baterie 8 V. 
23. Dzwonki  8-12 V. 
24. Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki. 
25. Smary. 
26. Wyłączniki krańcowe. 
27. Bezpieczniki. 
28. Farby i rozpuszczalniki. 
29. Hermetyk. 
30. Spirytus techniczny. 
31. Cewki styczników. 
32. Kondensatory. 
33. Rezystory. 
34. Styki. 
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                                                                          WYKAZ   LOKALIZACYJNY                                                                    zał. 6  

                                      I  DANE TECHNICZNE  DŹWIGÓW, SUWNIC I WÓZKÓW WIDŁOWYCH 

 

 miejsce zainstalowania ud źwig 

 

ilo ść 

sztuk 
rok 
budowy 

 

 

Producent 
ilo ść 

przystanków  

 
maszyn ownia    

tak    /  nie                                                                                                                                                

    I II III 

 

IV        V 

 

VI      VII 

  

                           WYKAZ   DŹWIGÓW - wspólny słownik zamówień 

                                                 CPV 50750000-7  

 

  I Dom Studzencki nr 1 ul. Traugutta 115                        

1 dźwig osobowy  630 1      1990 ZUD W-wa               7       tak  

2 platforma dla niepelnosprawnych  225 1      1999 Hiro- Lift     

  II Dom studencki nr 2 ul. Traugutta 115b           

3 dźwig osobowy licencyjny    800        3      1986 ZUD W-wa              10        tak 

  
III Dom studencki nr 4 ul. Do Studzienki 
38   

 
       

 
    

6 dźwig hydrauliczny    630 1     2000 Monitor-Włochy                5         tak 

  
IV Dom studencki nr 8 ul. 
Wyspianskiego 5A   

 
  

 
    

7 dźwig osobowy licencyjny  630 2      2007 PPHU Elszyk              12         tak 

9 plaatforma dla niepełnosprawnych Multa 340 1       2007 PPHU Elszyk     

  
V Dom studencki nr 11  ul. 
Chodkiewicza 15   

 
  

 
    

10 dźwig osobowy              Monitor b. maszyn.  630 1       2002 Monitor-Włochy                6        nie                                 

  VI Wydział  Oceanotechniki            

11 dzwig osobowy licencyjny  1000 2      1977 ZUD W-wa              10        tak 

12 dźwig osobowy licencyjny   800 2       1977 ZUD W-wa               10         tak 

13 dzwig sobowy  500 1       1975 ZUD W-wa                5        tak 

  VII ZOZ dla Szkół  Wy Ŝszych            

14 dźwig szpitalny   1350 1       1996 DźwigPol Mława                5        tak   

15 dźwig szpitalny    320 1       1971 DźwigPol Mława                6        tak 

16 dźwig towarowy    200 1       1972 Dźwigpol Mława                6   

  
VIII Wydz. Chemii A,B,C, ul. Narutowicza 
11/12   

 
  

 
    

17 dźwig towarowy    300 1       1972 KDO W-wa                4         tak 
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18 dźwig osobowo-towar.   1000 1       1991 KDO W-wa                4         tak 

19 dźwig osobowy  450 1       2000 KDO W-wa                6         tak 

  IX Heban ul. Wyspianskiego 9           

20 dźwig osobowo-towar.   500 1      1973 ZUD W-wa                2        tak 

  X  Gmach Główny            

21 dźwig osobowy   300 1      1960 ZUD W-wa                4         tak 

22 dźwig towarowy  - Bibloteka  100 1      1973 ZUD W-wa                2         tak 

23 dźwig    osob.    /2007/ 1275 2 2007 Pilawa                6        nie 

  XI Skrzydło B           

24 dźwig osobowy licencyjny  500 2      1971 ZUD W-wa                9        tak 

25 dźwig osobowy licencyjny 500 1      1989 KDO W-wa              10        tak 

  
XII Wydział  Elektroniki ,Telekomunikacji 
i Informatyki   ul. Siedlicka   

 
  

 
    

26 dźwig os. w grupie Thyssen  450 

1 

1 

     2007 

     2008 

Thyssen 

               9         tak 

27 dźwig osobowy        800 1      2008 Thyssen              10        tak 

28 platforma dla niepelnosprawnych 225 1      1977 ZUD W-wa     

29 dźwig tow-osobowy       1000 1      2008 Thyssen              10        tak   

30  dźwig osob. 4 przyst      1000 2      2007     Thyssen                4        nie 

31  platforma dla niepełnospr.        230 2       2007       Thyssen                2           

  XIII Wydział  Mechaniczny  ul. Siedlicka           

32 dźwig osobowy  500 1       1982 KDO W-wa                5          tak 

33 dźwig osobowy   400 1       1983 DXwigPol Mawa                5        tak  

  
XIV Wydział In Ŝynierii L ądowej i 
Środowiska   

 
  

 
    

34 dźwig osobowy  450 1       1958 ZUD W-wa               5        tak   

      XV Wydział Elektrotechniki i Automatyki            

35 platforma dla  niepelnosprawnych 225 1       1987 Hiro Lift              1   

 platforma dla niepełnosprawnych 225 1      2010 Altech Czechy              1  

36 dźwig osobowy  250 1       1956 ZUD W-wa              7       tak 

37 dźwig osobowy  800 1       2002 Kone Francja              3       tak  

  
XVI wydział Elektrotechniki i Automatyki 
ul. Sobieskiego 7   

 
  

 
       

38 dźwig osobowy    500 1       1980 KDO W-wa              4        tak 

  XVII  Auditorium Novum           

39 dźwig osobowy                     hydrauliczny  630 1  Monitor Włochy              3       nie 
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      1998 

  XVIII Wydział Zarzadzania ul. Traugutta            

platforma dla niepełnosprawnych  300 1       2001 Kalea Szwecja              2           

  XIX Bratniak  ul. Siedlicka           

40 dźwig osobowy  630 
1 

      2003 
Techwind 
Banino              4         tak  

41 dźwig towarowy  100 2       2003 Bunse-Aufzuge              2         tak 

42 platforma dla osób niepełnosprawnych 225 1       2000 Thyssen     

           

  

        

 

                 WYKAZ SUWNIC I WÓZKÓW  WIDŁOWYCH 

                          - wspólny  słownik zamówień CPV 50740000-4   

  

  
I Wydział In Ŝynierii L ądowej i 
Środowiska   

 
       

 
    

1 
Suwwnica -Bud.śelbetu. Lab. 
Wytrzymałości 1,6 t 

1 
      1968 

Zremb 
    

2 suwnica jw. 3,2t 1       1995 Zremb     

  
II wydział Oceanotechniki i 
Okrętownictwa   

 
  

 
    

3 suwnica pomostowa 12,5 t 1       1973 Zremb     

4 suwnica bramowa 8,0 t 1       1974 Zremb     

5 wózek widłowy                                                       3500 1       1988    

  III Laboratorium Tworzyw Sztucznych           

 elektrowciąg 0,5 t 1       1976 KDO W-wa     

  IV Wydział Elektrotechniki Sobieskiego           

7 wciagnik elektryczny  1,0t 1      1979 Zremb     

8 suwnica pomostowa 3,2 t 1      1982 Zremb     

  VI Dział Gospodarczy           

9 wózek widłowy 3500 1       1984      

  VI Wydział In Ŝynierii Środowiska           

10 suwnica pomostowa 3,0t 1       1967 Zremb     

  VII Laboratorium Techniki Cieplnej           

11 suwnica pomostowa 4,5 t 1       1967 Zremb     

  VIII Wydział Mechaniczny            

12 suwnica pomostowa 10 t 1       1970 Zremb     

13 suwnica pomostowa 4,5t 3       1971 Zremb     
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Centrum Sportu Akademickiego 
Al.Zwyci ęstwa 12   

 
  

 
    

14 pltforma VECTOR  400 2       2009        2   

15 mechaniczny pomost ruchomy 100 1       2001    
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

/ WZÓR UMOWY / 

UMOWA 

 

Nr postępowania: .......................................................  

 

zawarta w dniu ..............................................  

pomiędzy: 

Politechnik ą Gdańską,  
ul. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk 

reprezentowaną przez: 

1. z-ca Kanclerza ds. zasobów technicznych - mgr inŜ. Piotra Iwańczaka 

2. z-ca Kanclerza ds. finansowych - mgr Piotra Lewandowskiego 

zwaną dalej “Zamawiającym” 

oraz 

 

/podać nazwę firmy oraz: regon, NIP, KRS/ 

 

reprezentowaną przez: 

/podać osoby reprezentujące/ 

zwanym dalej “Wykonawcą” 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawca przyjmuje do realizacji    

na wykonywanie w latach 2010 – 2013 stałej konserwa cji, usuwania awarii oraz drobnych 
napraw d źwigów, suwnic i wózków widłowych Politechniki Gda ńskiej 

§ 2  

TERMIN REALIZACJI 

Zamawiający ustala termin realizacji niniejszego zamówienia w ciągu  36 miesi ęcy od dnia 
podpisania umowy.  
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§ 3 

WARUNKI REALIZACJI 

1.Konserwacja w/w urządzeń winna odbywać się raz w miesiącu, do 25 dnia kaŜdego miesiąca, 
zgodnie z ksiąŜkami rewizji urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru 
Technicznego, SEP jak równieŜ zgodnie z przepisami bhp i ppoŜ. 

2.Wykonawca musi posiadać zaświadczenie potwierdzające, Ŝe spełnia on określone przepisami 
wymagania jakościowe w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych i dźwignicowych np. 
certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równowaŜny. 

3.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokółu z wykonania konserwacji – zał. nr 11. 

4.Stwierdzone usterki wykonawca usunie w ramach konserwacji a ich wykaz przekaŜe 
Zamawiającemu w formie pisemnej dla kaŜdego urządzenia oddzielnie przy comiesięcznej 
fakturze.  

5.Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za miesiąc styczeń kopie protokołów z 
wykonanych pomiarów ochrony od poraŜeń, oraz stanu izolacji. 

6.Osoby wykonujące konserwacje i naprawy, powinny posiadać: waŜne zaświadczenia 
kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego oraz świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające 
do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV. 

7.Prace konserwacyjne zaliczane są do prac wykonywanych w warunkach szczególnego 
zagroŜenia i muszą być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. 

8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowania miejsca pracy oraz 
ocenę otrzymanych wyników z okresowych pomiarów ochrony od poraŜeń, oraz stanu izolacji. 

9.Wszelkie prace konserwacyjne lub naprawy będą wykonywane w dni robocze w czasie godzin 
pracy tzn., 730-1530. 

10.Mniejsze zakłócenia pracy urządzeń i usterki, które nie wymagają wymiany części usuwane 
będą w koniecznych przypadkach takŜe poza godzinami pracy tzn. 1530-730. 

11.W celu utrzymania w ciągłej sprawności technicznej dźwigów, suwnic i wózków widłowych 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór nad tymi urządzeniami - całodobową 
obsługę Pogotowia Dźwigowego polegającego na: 

           a- w dni robocze w godzinach 7º – 15³º stałej obecności na terenie Politechniki Gdańskiej 
przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia „SEP”- grupa G 1 w zakresie eksploatacji 
urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji oraz zaświadczenie 
uprawniające do konserwacji i naprawy dźwigów, suwnic i wózków widłowych   grupy I , II,  i III  – 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, która w przypadku zatrzymania się urządzeń i 
niemoŜności natychmiastowego uruchomienia ich przez osobę obsługującą lub upowaŜnioną 
przez Zamawiającego, w moŜliwie najkrótszym czasie, nie dłuŜszym niŜ 30 minut, uwolnieni ludzi 
i przystąpi do usuwania awarii; osoba ta obowiązkowo powinna posiadać stale włączony telefon 
komórkowy słuŜący do bezpośredniego z nią kontaktu; Zamawiający udostępni bezpłatnie na 
terenie Politechniki Gdańskiej pomieszczenie dla tej osoby. 

            b- w dni robocze w godzinach 1530 – 700 gotowości do świadczenia usług (Pogotowie 
Dźwigowe) - czas reakcji na wezwanie do usunięcia awarii urządzenia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 
30 minut (za czas reakcji przyjmuje się czas, jaki upłynie od telefonicznego lub faksowego 
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powiadomienia Wykonawcy o awarii urządzenia do momentu przybycia serwisu i podjęcia przez 
niego czynności w celu uwolnienia ludzi lub usuwania awarii), 

             c- w dni świąteczne, soboty i dni wolne od pracy gotowość do świadczenia usług      
(Pogotowie Dźwigowe ) musi być zapewnione przez całą dobę, czas reakcji równieŜ do 30 minut. 

12. Dla sprawnej realizacji zamówienia Wykonawca musi podać Zamawiającemu przynajmniej 
trzy numery telefonów kontaktowych (w tym jeden stacjonarny ) słuŜących do bezpośredniej 
komunikacji z Zamawiającym oraz faks czynny przez całą dobę (w celu umoŜliwienia zapisania 
informacji o czasie wezwania serwisu).  

13.Wykonawca musi posiadać takie środki transportu, które pozwolą mu tak zorganizować   
działalność serwisową, tak aby  czas reakcji na wezwanie do awarii urządzenia nie był dłuŜszy 
niŜ  30 minut. 

 14.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wykonanej konserwacji Zamawiający złoŜy 
reklamację Wykonawcy, który udzieli na nią odpowiedzi w ciągu pięciu dni, a po bezskutecznym 
upływie tego terminu, reklamacja uznana będzie za przyjętą w całości, zgodnie z Ŝądaniem 
Zamawiającego. 

  15.Rozliczanie realizowanego zadania (zamówienia) odbywać się będzie w okresach 
miesięcznych.  

 16.W przypadku okresowego zaniechania wykonywania czynności konserwacyjnych 
określonych urządzeń z powodu ich remontu lub remontu budynku, nastąpi korekta 
wynagrodzenia (bonifikata) za dany miesiąc. Wielkość bonifikaty za kaŜdy dzień przestoju 
wynosić będzie 1/30 ceny miesięcznej za konserwację danego urządzenia, przy czym za miesiąc 
obrachunkowy przyjmuje się 30 dni. 

17.Bonifikata będzie równieŜ naliczana za kaŜdy dzień przestoju dźwigu ponad 5 godzin, licząc 
od momentu zgłoszenia awarii przez Wykonawcę, z wyłączeniem godzin nocnych (tj. od 2200-700) 
oraz przypadków, gdy przestój spowodowany zostanie dewastacją, brakiem zasilania, siłą 
wyŜszą lub przyczynami niezaleŜnymi od Wykonawcy. 

18.Koszty materiałów wykazanych w załączniku nr 5 naleŜy uwzględnić w cenie oferty. 

19.Wszelkiego rodzaju naprawy wymagające wymiany  innych elementów, niŜ wymienione w zał. 
nr 5 w cenie jednostkowej do 50 zł netto naleŜy wliczyć w cenę oferty, 

 20.Wmiana części oraz wszelkie naprawy, których koszt przekracza 10% wynagrodzenia za 
konserwację miesięczną danego urządzenia, nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. 
Wykonawca moŜe się podjąć wykonania robót na dodatkowe zlecenie oddzielnie płatne. 

 21.Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane części zamienne nie uwzględnione w 
cenie oferty po cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego. W przypadku braku 
akceptacji cen części przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do dostarczenia własnych 
części. 

 22.Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wykazanych przez Wykonawcę 
awarii nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia dowolnie wybranej przez siebie firmie. 

 23.Niespełnienie przez Wykonawcę któregoś z warunków realizacji zamówienia moŜe być 
podstawą do roszczeń w wypadku, gdy Zamawiający lub  osoby trzecie poniosą z tego tytułu 
szkody. 
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 24.Wszystkie nowo zainstalowane podzespoły zostaną objęte 6 miesięczna gwarancją. 

W wypadku udowodnionego nieprzestrzegania przez Wykonawcę zobowiązania wymienionego w 
p. 8 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody w tym równieŜ szkody jakie 
poniosą osoby trzecie.  

14) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z o fert ą stanowi ą integraln ą część 
umowy. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złoŜoną ofertą ustala się wynagrodzenie w 
kwocie:  

a.  netto: ………………….............. zł  

słownie:…………………………………………………………………………………….…........ 

b.  stawka VAT do ww. ceny wynosi ..…..% 

c.  brutto: ………………….............. zł 

słownie:…………………………………………………………………………………….…........ 

2.  W przypadku inflacji powyŜej 5% począwszy od I kwartału 2011 roku, na pisemny wniosek 
wykonawcy, cena umowna moŜe być korygowana raz w kwartale, na podstawie informacji 
zawartej w obwieszczeniu Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w stosunku do cen z poprzedniego kwartału. 

 
3.  Rozliczenie zadania odbywać się będzie co miesięcznie zgodnie ze złoŜoną ofertą  ustala   się 

wynagrodzenie  

1/36 ceny zamówienia brutto 

 4.W przypadku okresowego zaniechania wykonywania czynności konserwacyjnych dla  
    określonych urządzeń z powodu ich remontu lub remontu budynku nastąpi korekta  
    proporcjonalnie zmniejszająca cenę zamówienia brutto wykazaną w zał. nr 4, 

 

§ 5 

FINANSOWANIE 

1.  Zamawiający zabezpiecza finansowanie zamówienia. 

2.  Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta zamawiającego: 

Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk 

41-10901098-0000-0000-0901-5569 

na konto Wykonawcy:  

........................................................................................... 

........................................................................................... 
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3.  Faktury VAT winny być wystawiane comiesięcznie po wykonaniu konserwacji. 

4.  Faktury VAT będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

5.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę  w zapłacie 
naleŜności, liczone od dnia następnego, po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1.  Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2.  Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.  

b)  za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonania przedmiotu zamówienia 0,2% kwoty umownej 
brutto określonej w § 4 ust. 1. 

3.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. za odstąpienie zamawiającego od wykonania 
przedmiotu umowy przez wykonawcę.  

4.  Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w § 6 ust. 3  w 
przypadku wystąpienia waŜnych, a niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 
przyczyn i okoliczności powodujących, Ŝe dalsze wykonywanie umowy jest sprzeczne z 
interesem publicznym, zgodnie z treścią art. 145 ustawy Pzp. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

2.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,   na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość dokonania 
takiej zmiany o ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ  oraz określił warunki takiej zmiany. 

3.  Zgodnie z art. 144 ust.1 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 przypadku zmiany terminu dostawy z przyczyn niezaleŜnych od 
Wykonawcy, takich jak działanie siły wyŜszej 

4.  Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 

5.  W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla zamawiającego. 
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6.  Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej    ze 
stron. 

PODPISY 

                  ZAMAWIAJ ĄCY                           WYKONAWCA  

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 11. 

2. Oferta 

Akceptuję treść umowy wg powyŜszego wzoru :  

.................., dn. ...................................... 
 
 

......................................................................... 

podpis i pieczątka  
osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 

 
WYKAZ 

 osób wyznaczonych przez Wykonawcę 
do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym 

Oświadczam, Ŝe niŜej wymienione osoby są wyznaczone do bezpośredniego kontaktu          z 

Zamawiającym podczas realizacji zamówienia na  

wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserwacji , usuwania awarii oraz 
drobnych napraw d źwigów, suwnic i wózków widłowych Politechniki Gda ńskiej 
 

Lp.  Nazwisko i imi ę Nr telefonu Adres pocztowy / e-mail 

1 
   

2 
   

NaleŜy podać co najmniej jedną osobę. 

 

.................., dn. ...................................... 
 
 

 

.......................................................................... 

podpis i pieczątka  
osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 

 

nazwa i adres wykonawcy             

                                                        

Wykaz wykonanych  lub wykonywanych usług 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Data wykonania 

(dzień, miesiąc i 
rok) 

Zleceniodawca 

(Odbiorca) 

Wartość 
wykonanej 
dostawy lub 

usługi 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

Uwaga!  Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty wystawione przez Zleceniodawców/ Odbiorców 
potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie. 

 

.................., dn. ...................................... 

.......................................................................... 

podpis i pieczątka  
osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ 

 

nazwa i adres wykonawcy                                                                    

 

WYKAZ 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Lp.  

Imię i nazwisko 

Proponowana 
rola w 

realizacji 
zamówienia 

Rodzaj, numer 
oraz data 
waŜności 

uprawnienia 

Podstawa 
dysponowania 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

Uwaga! Do wykazu naleŜy załączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wyszczególnione 
uprawnienia. 

.................., dn. ...................................... 

......................................................................... 
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 Załącznik nr 11 

PROTOKÓŁ NR……/200....  Z WYKONANIA KONSERWACJI 

USUWANIA  AWARII  ORAZ  DROBNYCH  NAPRAW 

 

Nazwa i adres obiektu:  

………………………………………………………………………….. 

Zainstalowane dźwigi, suwnice, wózki widłowe w obiekcie (wg załącznika nr 4  z  siwz): 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Data przeprowadzonej konserwacji – miesiąc ...…………………. rok …………….. 

Niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z wyŜej podaną datą  

dokonano konserwacji zainstalowanych w obiekcie urządzeń dźwigowych  

wg wymagań zgodnych z §3 punkt 9 umowy i Ŝe,  

spełniają one postawione tam warunki  

 

Podpis i piecz ęć upowa Ŝnionego    Podpis i piecz ęć Administratora                                                           
przedstawiciela wykonawcy 

 

 


