NR POSTĘPOWANIA
KOPSN/ZC4/2019

Garwolin, 12.12.2019

Zaproszenie
do złożenia propozycji cenowej
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zwraca się o przedstawienie
oferty cenowej na świadczenie usługi konserwacji dźwigu osobowego zamontowanego w
budynku Ośrodka.
1.Przedmiot zamówienia i termin realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania usługi zostały zawarte w
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca przed złożeniem
oferty winien zapoznać się z tym dokumentem.
Zamawiający informuje, ze umowa z wybranym wykonawcom zostanie zawarta na okres 24
miesięcy - od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
2. Wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz wykonaniem
ewentualnej wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
3. Kryteria oceny oferty i przygotowanie oferty.
Kryterium oceny ofert jest cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Ocenie podlega wyłącznie oferta wraz z załącznikami przygotowana wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Do oferty należy załączyć: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem;
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego,
która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium. Oferty złożone bez
wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.
W przypadku pytań, osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest: Marcin Pasik
KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEJ, tel. 693-529-436
4.Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: administracja@kopsn.pl lub złożyć w
formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Legionów 11, do dnia 19 grudnia
2019 , do godz.12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wybrania państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie zawarcia
umowy na warunkach ustalonych w projekcie umowy.
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Załącznik nr 1 do zaproszenia
Miejscowość …………..………… data…..………………2019 r.

Pieczęć Wykonawcy

Formularz Ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tel. ………………….……... e mail ………………………………………………………

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenia usługi konserwacji usługi
konserwacji dźwigu osobowego zamontowanych w budynku Krajowego Ośrodka Psychiatrii
Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie al. Legionów 11 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.21
(24 miesiące) oferuję wykonanie zamówienia za okres:
a) miesięczny za kwotę netto …….
za kwotę brutto ………………….. .

, z uwzględnieniem podatku VAT ……. %,

b) świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy
kwota netto…………
z uwzględnieniem podatku VAT ……. %,
za kwotę brutto ………………….. .
Załącznikiem do niniejszej oferty jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem;

Dane dodatkowe:
– imię i nazwisko ……………………………
– telefon …………………………………….
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……………………………………………
(czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy )
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ISTOTNE WARUNKI UMOWY – projekt umowy
UMOWA KONSERWACJI DŹWIGU OSOBOWEGO
zawarta w dniu …………….pomiędzy:
………………………………………………………..
zwany w dalszym ciągu umowy WYKONAWCĄ a,
Krajowym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie Al. Legionów 11, 08-400
Garwolin reprezentowanym przez Dyrektora Sylwię Górską zwanym dalej - ZAMAWIAJĄCYM
§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę usług związanych z konserwacją
dźwigu osobowego hydraulicznego GMF Martini o nr fabrycznym 04/16/FS, numerze
ewidencyjnym 3123066379 udźwigu 1600 kg, 3 przystankowym
zainstalowanym w budynku ZAMAWIAJĄCEGO przy al. Legionów 11, 08-400 Garwolin
§2
Zakres konserwacji obejmuje:
1. przegląd zespołów i części dźwigu w zakresie ich wyglądu, stopnia zużycia, wielkości
luzów, szczelności a zwłaszcza:
• oględziny hydraulicznego układu napędowego, zaworów bezpieczeństwa, zaworów
sterujących,
• oględziny aparatury sterowej,
• oględziny elementów nośnych,
• sprawdzenia działania kontaktów bezpieczeństwa w tym: rygli drzwi, kontaktów
drzwi itp.
2. czyszczenie i smarowanie elementów urządzeń,
3. drobne naprawy elementów zużywających się w trakcie eksploatacji (np: wymiana
żarówek, bezpieczników itp.) do wysokości 10 % netto miesięcznego wynagrodzenia
4. coroczne pomiary elektryczne,
5. Udział w kontrolach dźwigu przy udziale Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego
6. Przeprowadzenie przeglądów dodatkowych wynikających z zaleceń UDT.
7. Usuwanie bieżących awarii.
8. Prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji dźwigu w zakresie wymaganym
przepisami UDT;
9. Uwalnianie pasażerów dźwigu osobowego unieruchomionych awaryjnie w terminie nie
dłuższym niż 120 minut od chwili zgłoszenia;

§3
1. Konserwacja dźwigu w odbywać się będzie jeden raz w miesiącu
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2. Awarie dźwigu można zgłaszać przez całą dobę. Zgłoszenia o awarii dźwigu w godzinach
7.00 - 17.00 będą usuwane w tym samym dniu (czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 3
godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia.
3. W przypadku zgłoszenia po godzinach pracy, zgłoszenia są przyjmowane, ale usunięcie
awarii dźwigu zostanie wykonane w dniu następnym. Nie dotyczy to sytuacji opisanej w §
2 pkt 9

§4
1. Wykonawca nie odpowiada za dewastację dźwigu lub ewentualne wypadki
spowodowane własną nieostrożnością osób korzystających z dźwigu.
2.
Roboty nie wchodzące w zakres konserwacji dźwigu (dewastacje, uszkodzenia
mechaniczne zalania wodą) będą rozliczane wg osobnej stawki.
§5
Zamawiający zobowiązany jest:
1. zapewnić konserwatorowi swobodny i ciągły dostęp do urządzeń,
2. zabezpieczyć stały dostęp do maszynowni dźwigu odpowiedniego zasilania.
3. powiadomić Wykonawcę o każdej zauważonej awarii dźwigu,
4. w przypadku awarii natychmiast wyłączyć urządzenie i powiadomić konserwatora, nie
wykonywać żadnych napraw i robót przy dźwigu
5. utrzymać urządzenia w czystości,
§6
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę, o której mowa w § 1 Umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy po przedstawieniu faktury VAT kwotę; zł. ()
powiększoną o obowiązujący podatek VAT, płatne przelewem na konto Wykonawcy.
2. W ramach ww. wynagrodzenia Wykonawca dostarcza materiały niezbędne do
prowadzenia bieżącej konserwacji oraz ponosi koszty dojazdu do siedziby
Zamawiającego
3. Cena jest stała, niezmienna przez okres realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy.
Zamawiający zakazuje zmian, chyba, że wynikają z wprowadzenia koniecznych zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.

§ 7.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od 1 stycznia 2020 - 31 grudnia
2021 i może być wypowiedziana na piśmie w terminie miesięcznym przez każdą ze
stron.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
a) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy
nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy;
b) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
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3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 8.
Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą w
drodze negocjacji, a następnie przez właściwy wg siedziby Zamawiającego.
§ 9.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

