Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i
towarowych zlokalizowanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2
PUM (w skrócie SPSK-2) w Szczecinie wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym
Numer ogłoszenia: 31979 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al. Powstańców
Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, faks 91 4661113.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pum.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności
technicznej dźwigów osobowych i towarowych zlokalizowanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 2 PUM (w skrócie SPSK-2) w Szczecinie wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie przez okres 48 miesięcy usług całodobowego pogotowia dźwigowego, konserwacji i utrzymania
w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych eksploatowanych w obiektach SPSK nr 2
PUM w Szczecinie przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72. Wykaz dźwigów zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
II. Obowiązki Wykonawcy 1/ Do obowiązków Wykonawcy w ramach prac konserwacyjnych należy
w szczególności:

przestrzeganie instrukcji eksploatacji poszczególnych dźwigów,

dokonywanie przeglądów

konserwacyjnych urządzeń w terminach i zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy, Gospodarki
i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
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w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193 poz. 1890)
oraz w instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń, z tym że nie rzadziej niż co 30 dni kalendarzowych ,
wykonywanie pomiarów elektrycznych zgodnie z wymogami UDT oraz stanu konstrukcji nośnej prowadnic, toru,
podtorza, bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń, odnotowanie wyników
przeglądu i wykonywanych czynności z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem w dzienniku konserwacji,
bezzwłoczne

powiadamianie

Zamawiającego

o

nieprawidłowościach,

które

spowodowały

konieczność

wyłączenia danego urządzenia z eksploatacji oraz dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
2/ Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać urządzenia wraz z odpowiednią dokumentacją do badań
przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), uczestniczyć w badaniach przeprowadzanych przez
UDT oraz stosować się do zaleceń UDT wynikających z wpisów dokonanych przez Urząd w książce rewizji
urządzenia. Zatrzymanie urządzenia przez UDT bądź negatywny wynik badania urządzenia potwierdzony przez
UDT wpisem w książce rewizyjnej urządzenia uznaje się za nienależytą realizację umowy przez Wykonawcę. W
przypadku negatywnego wyniku badania przez UDT bądź zatrzymania dźwigu, koszty ponownego badania
urządzenia przez UDT ponosi Wykonawca. 3/ W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest wykonywać
w szczególności czynności określone w § 3 ust 2 umowy stanowiącej Rozdział III SIWZ. 4/ Wykonawca
niezależnie od wykonywania czynności konserwacyjnych zobowiązany jest dokonywać wszelkich napraw
dźwigów wynikających z awarii dźwigów . Awaria oznacza niespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie,
które powoduje lub może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie instalacji lub urządzeń objętych
zamówieniem, a także stwarzać zagrożenie powstania obrażeń u ludzi albo uszkodzenia budynków, obiektów,
materiałów, instalacji . 5/Wykonawca zobowiązany jest pełnić całodobowe pogotowie dźwigowe przez wszystkie
dni tygodnia i umożliwić Zamawiającemu telefoniczne zgłaszanie awarii urządzeń całodobowo przez wszystkie
dni tygodnia . 6/Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii nie później niż w ciągu 30 minut
od otrzymania zgłoszenia. 7/W przypadku gdyby Wykonawca nie podjął czynności naprawczych w terminie
30 minut od zgłoszenia awarii, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii innemu wykonawcy i obciążyć
Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu zastępczego usunięcia awarii dźwigu. 8/Każde zdarzenie
o charakterze awarii musi znaleźć odzwierciedlenie w książce awarii wraz z opisem sytuacji i rodzajem podjętych
działań. 9/W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczny jest zakup części zamiennych i materiałów, którymi
Wykonawca nie dysponuje, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce awarii do czasu jej
ostatecznego usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zakończyć usuwanie awarii
w terminie uzgodnionym z Działem Technicznym Zamawiającego. III. Materiały i części zamienne 1/Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie części zamienne i materiały
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 2/Materiały i części zamienne potrzebne do wykonywania
czynności konserwacyjnych nie podlegają odrębnemu rozliczeniu i ich koszt Wykonawca powinien uwzględnić
w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3/Materiały i części zamienne zużyte do usuwania awarii będą podlegały
rozliczeniu poza ryczałtem, zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczania kosztów materiałów i części zamiennych
zużytych do usunięcia awarii . 4/Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie nowe materiały i części
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zamienne, zgodne z odpowiednimi normami, kompatybilne z urządzeniem, do którego będą montowane oraz
posiadające instrukcje, certyfikaty, atesty, opisy techniczne, schematy (jeżeli są wymagane) oraz gwarancję
producenta. IV . WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE 1/Za świadczenie usług całodobowego pogotowia
dźwigowego, konserwacji i utrzymywania w stałej sprawności technicznej dźwigów Wykonawcy przysługiwało
będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją umowy . Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje jedynie kosztów materiałów i części zamiennych
zużytych do usuwania awarii, które będą podlegały rozliczeniu poza ryczałtem , zgodnie z zasadami określonymi
we wzorze umowy stanowiącym Rozdział III niniejszej SIWZ .2/W przypadku, gdy okres świadczenia usług
stanowiących przedmiot umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, zryczałtowane wynagrodzenie
Wykonawcy za okres świadczenia usług w danym miesiącu ustalane będzie w wysokości proporcjonalnej,
przyjmując, że wynagrodzenie za 1 dzień stanowi 1/30 wynagrodzenia miesięcznego. 3/Szczegółowe zasady
rozliczeń i terminy zapłaty określone są we wzorze umowy stanowiącym Rozdział III niniejszego SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
•

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

w tym zakresie Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie
co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem była usługa konserwacji i utrzymania
w stałej sprawności technicznej minimum 5 dźwigów osobowych i minimum 3 dźwigów towarowych
oraz całodobowego pogotowia dźwigowego przez okres minimum dwóch lat. W przypadku, gdy
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realizacja usługi nie została zakończona, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do dnia składania
ofert usługa była wykonywana przez okres minimum dwóch lat. W celu ustalenia okresu
wykonywania usługi Zamawiający przyjmuje, że rok ma 365 dni - ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt VIII ppkt 2.1 SIWZ

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

o
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w tym zakresie Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi

o

do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane przepisami
uprawnienia do konserwacji dźwigów oraz co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane
przepisami uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji, konserwacji sieci,
urządzeń i eksploatacji o napięciu do 1 kV oraz do wykonywania pomiarów elektrycznych - ocena
spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt VIII
ppkt 3.1 SIWZ

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;

•

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 do wykonania
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zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:

•

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

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT, obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy bądź innych zmian korzystnych dla zamawiającego. Zmiany umowy, o których
mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2
jest nieważna. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną
wprowadzeniem

zmian

do

umowy

z

pisemnym

wnioskiem

zawierającym

proponowane

zmiany

wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.spsk2.pum.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.02.2014 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13
(Sekretariat), budynek C.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

Szczecin, 18.02.2014 r.

………………………………………………
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
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