
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa serwisowania, przeglądów i modernizacji dźwignic

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w
Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złotoryjska 89

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imn.legnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka badawczo-rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisowania, przeglądów i modernizacji dźwignic

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cb062ea-0b01-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00166254/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01 11:37
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiający a Wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących środków
komunikacji elektronicznej: 
a) Platformy zakupowej OpenNexus do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl; 
b) Poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@imn.legnica.pl 
- z zastrzeżeniem, iż oferta i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
powyższej Platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,
sporządza się i składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej:
podpisem zaufanym lub,
podpisem osobistym lub, 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TEMiA/03/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług przeglądów, napraw i
modernizacji dźwignic dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego na
wydziałach: Dział Produkcji Małotonażowej (TZPM) i Dział Produkcji Chemicznej (TZDC) Sieci
Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy (59-220 Legnica, ul.
Złotoryjska 194, teren Huty Miedzi „Legnica”), zgodnie z instrukcją konserwacji producenta
dźwignic oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30
października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U 2018.2176).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na
sumę gwarancyjną minimum 100 tysięcy złotych.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) jedną usługę odpowiadającą swym zakresem usłudze przeglądu i napraw Urządzeń
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Transportu Bliskiego (tożsamych co do rodzaju urządzeniom wskazanym przez
Zamawiającego), o udźwigu co najmniej
5 Mg, w sposób ciągły w okresie minimum 1 roku (jeden rok) stanowiącej przedmiot zamówienia.
Przez ciągłość należy rozumieć związanie Wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz
świadczy/ł usługi w okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość
rozumianą jako świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w
sposób powtarzalny o okresie min. 1 roku. 
b) jedną usługę odpowiadającą swym zakresem usłudze modernizacji Urządzeń Transportu
Bliskiego w tym jedną o udźwigu co najmniej 5 Mg (suwnic oraz ich belek jezdnych, torowisk i
podtorzy), tj. wymianę osprzętu nie produkowanego na osprzęt aktualnie dostępny i
dopuszczony do eksploatacji w urządzeniach dźwignicowych o typach odpowiadających
przedmiotowi Zamówienia – suwnice pomostowo-hakowe, wciągniki stanowiącej przedmiot
zamówienia, zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
2) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi
osobami spełniającymi poniższe wymagania:
a) 3 osoby pełniące funkcje konserwatorów, posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne
uprawniające do samodzielnej konserwacji i obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego (suwnic,
wciągników, żurawi), wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego –
uprawnienia konserwatora na suwnice pomostowo-hakowe, wciągniki,
b) 1 osoba posiadająca uprawnienia elektryczne (SEP - z zakresu: obsługi, konserwacji,
remontu, kontrolno-pomiarowe), wymagane dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
c) 1 osoba posiadająca uprawnienia spawalnicze elektryczne i gazowe, wymagane dla urządzeń
objętych przedmiotem zamówienia,
d) 1 osoba sprawująca nadzór (należy wskazać jedynie osobę z imienia i nazwiska),
e) osoby wyszczególnione ww lit. a), b) i c) powinny posiadać uprawnienia do pracy na
wysokości,
f) dopuszcza się łączenie w/w potrzeb kwalifikacji w zakresie pojedynczych osób przewidzianych
do wykonywania przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert w wysokości: 
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-09 09:50

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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