
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 171/2022
           Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem 

                z dnia 22 grudnia 2022 r.

Czarne, 20.01.2023 r.
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:                                                                                                                           
ZAKŁAD KARNY W CZARNEM
UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE
NIP: 8431072221 REGON: 000319925
Tel. 0-59 8330801, Fax 0-59 8332009
E-mail: jacek.drazkowski@sw.gov.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów urządzeń

dźwigowych  zlokalizowanych  na  obiektach  Zakładu  Karnego  w  Czarnem  oraz   Zakładu  Karnego  w

Czarnem Oddział Zewnętrzny w Szczecinku.

2. WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH:

Lp. Lokalizacja urządzeń Rodzaj urządzenia Producent Ilość Rok
produkcji 

1
Zakład Karny w Czarnem,              
ul. Pomorska 1,   77-330 Czarne 

Dźwig osobowy hydrauliczny, Q= 630 kg,
nr ewidencyjny PO7H07228,

2 przystankowa
PILAWA 1 2007

2
Zakład Karny w Czarnem,              
ul. Pomorska 1,   77-330 Czarne 

Dźwig osobowy elektryczny  cierny Q=
1800 kg, nr ewidencyjny: 1334-1,

4 przystankowa
TECHWIND 1 2016

3
Zakład Karny w Czarnem,              
ul. Pomorska 1,   77-330 Czarne 

Dźwig osobowy elektryczny  cierny Q=
1800 kg, nr ewidencyjny: 1334-2,

4 przystankowa
TECHWIND 1 2016

4

Zakład Karny w Czarnem Oddział 
Zewnętrzny w Szczecinku,              
ul. Boh. Warszawy 42a, 78-400 
Szczecinek

Dźwig towarowy mały, Q=100 kg, typ:
EPE-100-R-P, nr ewidencyjny 63587,

4 przystankowa

Fabryka Urządzeń
Dźwigowych  - Sochocin

1 2022

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonywanie cyklu przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych;

- naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych wraz z dostawą części zamiennych koniecznych do usuwania

awarii

Przeglądy konserwacyjne należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną,

instrukcją użytkowania urządzenia. Konserwacja ma zapewnić bezpieczną eksploatację urządzeń.

Minimalny zakres czynności:

- konserwacja urządzeń dźwigowych zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową urządzeń 1 raz w

miesiącu;

-  utrzymanie  urządzeń  dźwigowych  w  stanie  technicznym  zapewniającym  sprawną,  bezpieczną  i

bezawaryjną eksploatację; 

- prowadzenie książek konserwacji urządzeń dźwigowych i potwierdzanie w nich każdej przeprowadzonej

konserwacji oraz innych czynności dotyczących urządzeń dźwigowych;
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-  informowanie  Zamawiającego  lub  osoby  przez  niego  wskazanej  o  wszelkich  awariach  i  usterkach

wykraczających poza zakres umowy;

- wykonywanie przeglądów okresowych dopuszczających urządzenia dźwigowe do ruchu na podstawie

odrębnych przepisów – 1 raz w roku;

- przestrzeganie przepisów Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcji konserwacji dźwigów;

- dostarczenie podstawowych materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji;

-  wykonywanie  badań  rezystencji  izolacji  obwodów  elektrycznych  oraz  skuteczności  działania

elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów – 1 raz w roku;

- wykonanie resursu dla każdego z urządzeń dźwigowych oraz kontrola wraz z prowadzeniem dziennika

Wykonywanie napraw awaryjnych:

-  za  awarię  uważa się  wystąpienie  jakichkolwiek  okoliczności  uniemożliwiających  poprawne działanie

urządzeń dźwigowych obejmujące także nadmierne zużycie ich elementów składowych;

-  przed  przystąpieniem  do  prac  remontowych,  Wykonawca  przedstawi  kalkulację  kosztów  naprawy,

wyszczególniając: ilość roboczogodzin, koszt części  zamiennych i innych składników wpływających na

koszt wykonania naprawy;

- Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia o awarii przez siedem dni w tygodniu, przez całą

dobę na numer telefonu lub na adres e-mail;

-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stawienia  się  na  miejscu  awarii,  przeprowadzenia  diagnozy  i

przedstawienia  propozycji  techniczno-cenowej  naprawy  w  ciągu  24  godzin  od  momentu  otrzymania

zgłoszenia o awarii, a w przypadku zagrożenia dla ludzi lub mienia w czasie do 6 godzin.

-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  oryginalnych  części  zamiennych  bądź  zamienników

wysokiej  jakości  pochodzących  od  uznanych  producentów.  Cena  części  nie  może  odbiegać  od

obowiązujących cen rynkowych dla części danego rodzaju.

Uwagi dodatkowe:

- Wykonywane przeglądy odbywać się będą na terenie jednostek Zakładu Karnego w Czarnem (tereny

zamknięte). 

- Każdorazowy wjazd na teren Zamawiającego poprzedzony będzie odprawą na bramie głównej każdej

jednostki. Przedstawiciele Wykonawcy, celem realizacji przedmiotu zamówienia, mają prawo wstępu na

teren jednostki Zamawiającego (także wjazd pojazdem ), po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości,

jak też po bezwzględnym zdeponowaniu na bramie posiadanych przy sobie przedmiotów niebezpiecznych

oraz  niedozwolonych,  takich  jak  broń,  telefon  komórkowy,  itp.,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady

Ministrów z  dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby

Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.

- Czynności związane z realizacją umowy wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w

godzinach 07:00- 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach

dopuszcza się możliwość wykonania czynności poza wskazanymi godzinami po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiającym.

-Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem

obiektów Zamawiającego

Płatności:

- Płatność za wykonanie usługi dokonywana będzie na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu

usługi;

-  Termin  płatności  za  wykonanie  usługi  strony  ustalają  na  30 dni  od  daty  dostarczenia  faktury  do

siedziby Zamawiającego;

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze; 
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- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego; 

- W przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji i wyrejestrowania z Urzędu Dozoru Technicznego,

Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego wynagrodzeniem za konserwację danego urządzenia za

okres wyłączenia.

3. ILOŚĆ DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBÓT BUDOWLANYCH: w trakcie trwania umowy

Wykonanie  przeglądów,  badań  rezystancji,  resursu  zgodnie  z  harmonogramem  ustalonym  między

Zamawiającym a Wykonawcą w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy.

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

a) Termin wykonania zamówienia 01.02.2023-31.01.2024

b) Miejsce wykonywania przeglądów:

1. Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, ( teren zamknięty ),  

2. Zakład Karny w Czarnem, Odział Zewnętrzny w Szczecinku, ul. Bohaterów Warszawy

42 A, 78-400 Szczecinek ( teren zamknięty ),  

5.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  WRAZ  Z  OPISEM  DOKONYWANIA  OCENY  ICH

SPEŁNIANIA: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a)  dysponują  lub  będą dysponować   co  najmniej  1 osobą posiadającą  a  ktualne uprawnienia

wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń dźwigowych;

b)  dysponują  lub  będą  dysponować  co  najmniej  1  osobą posiadającą aktualne świadectwa

kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu

do 1kV 

c) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co

najmniej 2 usługi polegające na konserwacji dźwigów osobowych lub osobowo – towarowych.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w pkt 5 lit. a)-b)

6.TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2023 do godz: 08:30

7.MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_czarne

8.KRYTERIA OCENY OFERTY:

Nazwa kryterium Waga %

Koszt rocznej konserwacji wszystkich urządzeń 80%

Koszt wykonania badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych 
dla wszystkich urządzeń

5%

Koszt wykonania resursu dla wszystkich urządzeń 5%

Stawka za 1 roboczogodzinę wykonywania napraw awaryjnych 10%

9.OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY

OFERTY. 
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a) Kryterium koszt rocznej konserwacji wszystkich urządzeń (C), waga 80%- 

maksymalnie Wykonawca może otrzymać 80 pkt.

                                             najniższa oferowana cena brutto
            liczba punktów =  --------------------------------------------     x 80 %  

                                          cena badanej oferty brutto

b) Kryterium wykonania badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych dla 

wszystkich urządzeń (B), waga 5%- maksymalnie Wykonawca może otrzymać 5 pkt.

                                             najniższa oferowana cena brutto
            liczba punktów =  --------------------------------------------     x 5 %  
                                                   cena badanej oferty brutto

c) Kryterium wykonania resursu dla wszystkich urządzeń (R), waga 5%- maksymalnie 

Wykonawca może otrzymać 5 pkt.

                                             najniższa oferowana cena brutto
            liczba punktów =  --------------------------------------------     x 5 %  
                                                    cena badanej oferty brutto

d) Kryterium stawka 1 roboczogodziny wykonywania naprawa awaryjnych (N), waga 

10%- maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt.

                                             najniższa oferowana cena brutto
            liczba punktów =  --------------------------------------------     x 10 %  
                                                  cena badanej oferty brutto

Oferta, która przedstawia najwyższy bilans punktowy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

10.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 DNI. 

11. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

st. kpr. Marcin Stępień, e-mail: marcin.stepien2@sw.gov.pl , tel. 059 833 0792;   

szer. Krzysztof Suchanowski, e-mail: krzysztof.suchanowski@sw.gov.pl , tel. 059 833 0879

szer. Jacek Drążkowski, e-mail: jacek.drazkowski@sw.gov.pl,  tel 059 833 0731. 

12. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:

1) wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadające

uprawnienia, o których mowa w  pkt 5 lit. a)-b) wraz z kopią uprawnień;

2) wykaz usług, o których mowa w pkt 5 lit. c

13. ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz ofertowy

2) Formularz cenowy

3) Wzór umowy

           

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

                                     (podpis wnioskodawcy)                      
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