OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych
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ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych zainstalowanych
w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Sygnatura zamówienia: ZP/102/15
SIWZ dostępna pod adresem:
http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/
Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń dźwigowych – dźwigów osobowych i towarowych
zainstalowanych w budynku Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16, bud. SPNJO ul. Taczaka 9, bud. A al.
Niepodległości 10, bud. B al. Niepodległości 12, bud. C ul. Towarowa 53 oraz Domu Studenckim „Atol” przy ul.
Andrzejewskiego 11/17 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29.X.2003 r., Dziennik Ustaw nr
193 z dnia 18. XI. 2003 r. poz. 1890, wykonywanie bieżących napraw awaryjnych, związanych z usuwaniem awarii
(po uzgodnieniu wyceny kosztów naprawy i ich akceptacji przez Zamawiającego), a także wyrażenie deklaracji
gotowości wykonania planowanych napraw głównych podzespołów dźwigowych (po otrzymaniu odrębnego zlecenia)
oraz świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w ramach którego, Wykonawca zobowiązuje się do
przyjazdu interwencyjnego w przypadku awarii dźwigu w celu uwolnienia pasażerów uwięzionych w dźwigu.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części – A i B zgodnie z opisem w załączniku nr 9.
3. Szczegółowy wykaz oraz parametry techniczne urządzeń dźwigowych, których konserwacja stanowi przedmiot
zamówienia zawiera załącznik nr 9.
4. Ogólny zakres czynności konserwacyjnych zawiera załącznik nr 10.
5. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi naprawy sterowania dźwigów LG (typ D I2-PA 19(1600) – CO 15019/15) – 4 kpl. .
Sterowanie w/w dźwigów zgodnie z umową z Wykonawcą wymiany sterowania objęte jest gwarancją na okres 60
miesięcy tj. od 6.10.2014r. do 5.10.2019r.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę usługi konserwacji dźwigów, że przyczyną uszkodzenia dźwigów LG jest
awaria sterowania, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż nie poniesie
kosztów związanych z określeniem przyczyny uszkodzenia dźwigu zgłoszonego przez Wykonawcę.
6 Szczególne wymagania co do przedmiotu zamówienia:
 Zamawiający wymaga przeprowadzania konserwacji dźwigów minimum raz w miesiącu.
 maksymalny czas uwolnienia pasażerów – do 30 min.
7. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na wykonane naprawy bieżące na okres 12 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru prac, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy części
zamiennych Wykonawca udziela na nie gwarancji na 12 miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji,
gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta.
CPV: 50750000-7, 50531400-0
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadanie
2.
Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia: warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca
przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zlecenia obejmującego konserwację i naprawy:
- dla część A : dźwigów w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 15.500,00 zł brutto wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów potwierdzających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - obejmuje również
wykonanie zlecenia w charakterze podwykonawcy,
Ocenie podlegać będą: wykaz usług i dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (wykonywanie) usług.
- dla część B: dźwigów w budynkach użyteczności publicznej lub w budynkach wysokich zbiorowego zamieszkania
o wartości co najmniej 125.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - obejmuje również wykonanie zlecenia w charakterze podwykonawcy,
Ocenie podlegać będą: wykaz usług i dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (wykonywanie) usług.
Dowodem, o którym mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane będzie poświadczenie podmiotów, na rzecz których usługi były (są) wykonane, z tym, że w odniesieniu do
nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie o wykonaniu lub wykonywaniu usług należycie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane przez Wykonawcę w ww wykazie zostały
wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów , o których mowa powyżej.
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) dysponują minimum trzema osobami o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia konserwacji dźwigów,
b) dysponują przynajmniej jedną osobą o odpowiednich kwalifikacjach uprawniających do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV na stanowisku
dozoru.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiajacy nie opisuje sposobu oceny spełnienia warunków w punktach 1 i
4
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W
przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do
samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie
pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do
przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez
Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.
Wadium przetargowe:
Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie do 09 grudnia 2015 r., godz. 08:00 – w
wysokości:
- dla części A: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
- dla części B: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 10901359
0000000035018918 lub wadium w formie poręczeń bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń 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.
Kryteria oceny ofert:
Cena – 74 pkt
Stawka roboczogodziny brutto za naprawy bieżące - 20 pkt
Czas napraw bieżących – 6 pkt
Oferty należy składać do dnia 9 grudnia 2015 r., godz. 8:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój 107, bud. B, w dniu 9 grudnia 2015 r., godz. 8:50
Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty otwarcia ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Informacje dodatkowe:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pok. 107, bud B
Cena specyfikacji: 0 zł
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych:
Grzegorz Bartkowiak tel.: 61 854 30 65
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79
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