
Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.: USŁUGI KONSERWOWANIA, SERWISOWANIA I

UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W OBIEKTACH

SZPITALNYCH SSM sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 545930-N-2020 z dnia 2020-06-02 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

24083705400000, ul. ul. Szpitalna 1 , 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111,

e-mail zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

art. 3 ust. 1 pkt 3)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpital.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnnie

Adres:

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI KONSERWOWANIA,

SERWISOWANIA I UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

W OBIEKTACH SZPITALNYCH SSM sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP-2200-15/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest: a) konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń

dźwigowych zlokalizowanych w obiektach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul.
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Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1, w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją techniczno - ruchową,

instrukcją konserwacji i przepisami UDT o budowie i eksploatacji dźwigów; b) zapewnienie

całodobowego pogotowia dźwigowego również w dni wolne od pracy i w święta; c) przygotowanie do

odbioru i udział w odbiorze urządzeń dźwigowych w trakcie rewizji wymaganych przez Urząd Dozoru

Technicznego; e) wykonywanie nieodpłatnych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

dźwigów oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; f) dokonywanie napraw urządzeń

dźwigowych w przypadku wystąpienia awarii; Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których

każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

II.5) Główny kod CPV: 50750000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  36  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 36 miesięcy od
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podpisania umowy bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności , które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Usługa będzie wykonywana w siedzibach Zamawiającego w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 i ul.

Zegadłowicza 3. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych urządzeń wskazana jest w opisie przedmiotu

zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co co najmniej 2 osób, które będą skierowane przez

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające pełne uprawnienia wymagane prawem

w zakresie obsługi, konserwacji i napraw dźwigów. Wymaga się załączenia oświadczenia Zał. 5 do

SIWZ – w zakresie Pakietu, na który Wykonawca składa ofertę. - Wykonawca musi posiadać siedzibę

pogotowania dźwigowego zlokalizowaną w odległości nie większej niż 20 km od najbliżej położonego

obiektu szpitalnego ( Sosnowiec ul. Szpitalna 1 lub ul. Zegadłowicza 3) - wymagane podanie

lokalizacji (dane adresowe) – Zał nr 2,1 do SIWZ;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
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Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 oraz 2.2 do SIWZ, b) oświadczenie dotyczące przynależności

do grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie

internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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a) oświadczenie według załącznika nr 2.1 do SIWZ,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje - co najmniej 2 osób, które będą

skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające pełne uprawnienia

wymagane prawem w zakresie obsługi, konserwacji i napraw dźwigów b) oświadczenie, że siedziba

pogotowania dźwigowego zlokalizowana jest w odległości nie większej niż 20 km od najbliżej

położonego obiektu szpitalnego ( Sosnowiec ul. Szpitalna 1 lub ul. Zegadłowicza 3) - wymagane

podanie lokalizacji (dane adresowe) – Zał nr 2,1 do SIWZ 4. Dla Wykonawców występujących

wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień

publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma

pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 4.1.

Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej

i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć

oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby. 5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z

oryginałem przez notariusza. 6. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i

opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: - formularz ofertowy

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 2, 2.1, 2.2, 5 do SIWZ, - formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 3.1÷3.2 do SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2 i 6

sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie

załączników nr 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1÷3.2, 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
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zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
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przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

§ 4 A ZMIANY WYNAGRODZENIA 1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi

zmiana: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca

2016r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265); zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty

wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia

wymaga zmiany umowy w formie pisemnej. 3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny

wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających

zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania

umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 3. przyjęte przez Wykonawcę

zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości

dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi

prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie

pracowników do ubezpieczeń, 4. wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 5. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o

którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez

przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii

potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku

Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla

Wykonawcy. 6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą

działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia

aneksu. 7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w

przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien

zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie

zmian przepisów. 8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić

się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do

wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania

umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się
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odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego

stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 9. W przypadku

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest

uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 10.

Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki

podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego. 11. Ceny brutto

wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w

ofercie. 12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku

wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku,

obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej

części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana

zmieniona stawka podatku. 14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku

konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego, a w szczególności dotyczą: 1) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez

Wykonawcę, 2) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno-

prawnej), 3) wystąpienia okoliczności powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się

bezprzedmiotowe.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.),

Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród

zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym

uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji

zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT

STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O

ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.)”.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 2. Zamawiający informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30

111; 2. inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219

Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail jodo@szpital.sosnowiec.pl , 3. Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-15/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada

Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d

lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony

danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
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wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-10, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim,

za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną

formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z

zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie

drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub

osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać: a) ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

(wraz z oświadczeniami); b) dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze

uzupełnienia); c) dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym w SIWZ przez Zamawiającego (również w drodze uzupełnienia); d) pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę dokumentu (dokument podpisany kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) w zakresie uzupełnień/ wyjaśnień przesyłanych na

wezwanie Zamawiającego tj. dokumentów określonych w ppkt. b), c) d). 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ

drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej. 2b. Nie będą

udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej

lub drogą telefoniczną. 1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami

składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca ma prawo złożyć

tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy

jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie

dotyczy”. 4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 5. Oferta, wszelkie

składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Dźwig

Lokalizacja Producent Udźwig Nr ewidencyjny ul. Zegadłowicza 1 dźwig osobowy segment C LIFT Service

825 kg 3105002678 2 dźwig towarowy segment A (sterylizacja) PUPH LIFT 300 kg 3105002524 3 dźwig

towarowy segment A (kuchnia) ZUD Warszawa 500 kg 3105000707 4 dźwig osobowy łącznik B – C LIFT

Service 1450 kg 3105002673 5 dźwig osobowy segment A LIFT Service 450 kg 3105002676 6 dźwig

towarowy segment A (kuchnia) ZUD Warszawa 100 kg 3105002122 7 platforma dla niepełnosprawnych

zewnętrzna LIFT PROJEKT 300 kg 3005000130 ul. Szpitalna 8 dźwig osobowy pawilon ZUD Warszawa

1000 kg 3105001707 9 dźwig osobowy budynek główny WINDPOL Łódź 1600 kg 3105002631 10 dźwig

osobowy budynek główny WINDPOL Łódź 1425 kg 3105002642 11 dźwig towarowy pawilon ZUD
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Warszawa 200 kg 3105002298 12 dźwig osobowy budynek przychodni INTERLIFT 1600 kg 3105002828 2.

Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia obejmują: 1) utrzymywania dźwigów w ciągłym ruchu i

sprawności technicznej z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjno-

naprawczych 2) przyjmowania zgłoszeń alarmowych 24 godziny na dobę również w dni wolne od pracy oraz

święta; 3) podjęcia działań celem uwolnienia osób uwięzionych w kabinie windy natychmiast po zgłoszeniu,

nie później niż w ciągu 30 minut od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. Zamawiający

dopuszcza możliwość uwalniania osób uwięzionych w windzie przez pracowników Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie

uwalniania osób uwięzionych w unieruchomionej windzie. 4) dojazdu i podjęcia czynności naprawczych w

ciągu 2-ch godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. Zawiadomienie będzie następowało

telefonicznie pod wskazane numery telefonów Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 5 do umowy. 5)

usunięcia usterki dźwigu w maksymalnym czasie do 6 godzin dla wind osobowych oraz 24 godziny dla

dźwigów towarowych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 6) wykonania planowanych napraw

dłuższych niż 2 godziny innych niż podano w pkt.1,5 wymaga każdorazowo wcześniejszych szczegółowych

ustaleń z Zamawiającym oraz jego pisemnej zgody. 7) podjęcia działań i usunięcia usterki w przypadku

awarii, której naprawa wymaga sprowadzenia, zakupu nowych części, podzespołów w czasie do 24 godzin

od momentu dostawy niezbędnych części bez względu na rodzaj windy; 8) przedłożenia szczegółowego

wykazu części zamiennych, materiałów oraz kalkulacji czasu pracy, w przypadku konieczności usunięcia

awarii wymagającej ich wymiany, naprawy i zapewnienia pełnej sprawności działania dźwigu. Podstawę do

rozliczenia napraw awaryjnych urządzeń dźwigowych oraz wystawienia faktury, stanowi „karta awarii

dźwigów” przedkładana Zamawiającemu do zatwierdzenia. 9) comiesięcznego, pisemnego informowania

Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczności wykonania prac typu: remonty,

modernizacja. ( załącznik nr 6 do umowy) 10) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o

stwierdzonych przypadkach wadliwej eksploatacji dźwigu, a zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na

bezpieczeństwo pracy urządzenia, 11) prowadzenia, co najmniej raz w miesiącu, wpisów do dokumentacji

dźwigu w formie dziennika konserwacji, z określeniem stanu sprawności urządzenia i zapisami z

ewentualnych czynności konserwacyjnych lub naprawczych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

comiesięcznie Zamawiającemu razem z fakturą oświadczenie o stanie sprawności wszystkich urządzeń

dźwigowych i prawidłowym prowadzeniu wszystkich wymaganych wpisów. 12) przestrzegania

wewnętrznego regulaminu pracy konserwatora – załącznik nr 3 do umowy 13) prowadzenia, każdorazowo po

przyjeździe na obiekt, wpisów do „karty awarii dźwigów” (załącznik nr 4.4 do umowy) udostępnianej na

portierni Zamawiającego wykonywanie okresowych przeglądów dźwigów zgodnie instrukcją producenta
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dźwigu oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października

2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń

transportu bliskiego (Dz. U. z 2003, Nr 193, poz. 1890), w terminach zawartych w ww. Rozporządzeniu; 14)

Siedziba pogotowania dźwigowego zlokalizowana w odległości nie większej niż 20 km od najbliżej

położonego obiektu szpitalnego ( Sosnowiec ul. Szpitalna 1 lub ul. Zegadłowicza 3) - wymagane podanie

lokalizacji (dane adresowe) w formie oświadczenia – Zał nr 2,1 do SIWZ; 15) Szpital wymaga przyjazdu

serwisanta i podjęcia działań celem uwolnienia ludzi do 30 minut od zgłoszenia; 16) Wykonawca zapewnia

dojazd i podjęcie czynności naprawczych w ciągu 2-ch godzin od chwili powiadomienia przez

Zamawiającego; 17) Wykonawca zapewnia 24 godzinne pogotowie techniczne – wymagane oświadczenie

Wykonawcy; 18) Postępowanie musi być zgodnie z wewnętrznym regulaminem pracy konserwatora

obowiązującym w Szpitalu (załącznik nr 4.3 do wzoru umowy); 19) Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia, z

uwzględnieniem przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska oraz realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50750000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:opis - Załącznik nr 3.1 do SIWZ
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Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Dźwig

Lokalizacja Producent Udźwig Nr ewidencyjny ul. Zegadłowicza 1 dźwig osobowy łącznik A-B P.U.D.

ZREMB 1600 kg 3105003002 ul. Szpitalna 2 dźwig osobowy budynek CPiLU ZREMB Katowice 900 kg

3105003142 3 dźwig towarowy UWAGA:(obsługa od 01.10.2020) budynek główny ZREMB KATOWICE

100 kg 3105003082 2. Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia obejmują: 1) utrzymywania dźwigów w

ciągłym ruchu i sprawności technicznej z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania czynności

konserwacyjno-naprawczych 2) przyjmowania zgłoszeń alarmowych 24 godziny na dobę również w dni

wolne od pracy oraz święta; 3) podjęcia działań celem uwolnienia osób uwięzionych w kabinie windy

natychmiast po zgłoszeniu, nie później niż w ciągu 30 minut od momentu powiadomienia przez

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość uwalniania osób uwięzionych w windzie przez

pracowników Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez

Zamawiającego osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych w unieruchomionej windzie. 4) dojazdu i

podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2-ch godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.

Zawiadomienie będzie następowało telefonicznie pod wskazane numery telefonów Wykonawcy, stanowiące

załącznik nr 5 do umowy. 5) usunięcia usterki dźwigu w maksymalnym czasie do 6 godzin dla wind

osobowych oraz 24 godziny dla dźwigów towarowych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 6)

wykonania planowanych napraw dłuższych niż 2 godziny innych niż podano w pkt.1,5 wymaga każdorazowo

wcześniejszych szczegółowych ustaleń z Zamawiającym oraz jego pisemnej zgody. 7) podjęcia działań i

usunięcia usterki w przypadku awarii, której naprawa wymaga sprowadzenia, zakupu nowych części,

podzespołów w czasie do 24 godzin od momentu dostawy niezbędnych części bez względu na rodzaj windy;

8) przedłożenia szczegółowego wykazu części zamiennych, materiałów oraz kalkulacji czasu pracy, w

przypadku konieczności usunięcia awarii wymagającej ich wymiany, naprawy i zapewnienia pełnej

sprawności działania dźwigu. Podstawę do rozliczenia napraw awaryjnych urządzeń dźwigowych oraz

wystawienia faktury, stanowi „karta awarii dźwigów” przedkładana Zamawiającemu do zatwierdzenia. 9)

comiesięcznego, pisemnego informowania Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz

konieczności wykonania prac typu: remonty, modernizacja. ( załącznik nr 6 do umowy) 10) niezwłocznego

powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wadliwej eksploatacji dźwigu, a zwłaszcza
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gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia, 11) prowadzenia, co najmniej raz w miesiącu,

wpisów do dokumentacji dźwigu w formie dziennika konserwacji, z określeniem stanu sprawności

urządzenia i zapisami z ewentualnych czynności konserwacyjnych lub naprawczych. Wykonawca

zobowiązany jest dostarczyć comiesięcznie Zamawiającemu razem z fakturą oświadczenie o stanie

sprawności wszystkich urządzeń dźwigowych i prawidłowym prowadzeniu wszystkich wymaganych wpisów.

12) przestrzegania wewnętrznego regulaminu pracy konserwatora – załącznik nr 3 do umowy 13)

prowadzenia, każdorazowo po przyjeździe na obiekt, wpisów do „karty awarii dźwigów” (załącznik nr 4.4 do

umowy) udostępnianej na portierni Zamawiającego wykonywanie okresowych przeglądów dźwigów zgodnie

instrukcją producenta dźwigu oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 29 października 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji

niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003, Nr 193, poz. 1890), w terminach zawartych w ww.

Rozporządzeniu; 14) Siedziba pogotowania dźwigowego zlokalizowana w odległości nie większej niż 20 km

od najbliżej położonego obiektu szpitalnego ( Sosnowiec ul. Szpitalna 1 lub ul. Zegadłowicza 3) - wymagane

podanie lokalizacji (dane adresowe) w formie oświadczenia – Zał nr 2,1 do SIWZ; 15) Szpital wymaga

przyjazdu serwisanta i podjęcia działań celem uwolnienia ludzi do 30 minut od zgłoszenia; 16) Wykonawca

zapewnia dojazd i podjęcie czynności naprawczych w ciągu 2-ch godzin od chwili powiadomienia przez

Zamawiającego; 17) Wykonawca zapewnia 24 godzinne pogotowie techniczne – wymagane oświadczenie

Wykonawcy; 18) Postępowanie musi być zgodnie z wewnętrznym regulaminem pracy konserwatora

obowiązującym w Szpitalu (załącznik nr 4.3 do wzoru umowy); 19) Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia, z

uwzględnieniem przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska oraz realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50750000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:opis - Załącznik nr 3.2 do SIWZ
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