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SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

„PROWADZENIE COMIESIĘCZNYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH URZĄDZENIA DO

PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w KPP KRASNYSTAW” 

I. Przedmiot zamówienia

Prowadzenie  comiesięcznych  przeglądów  konserwacyjnych  urządzenia  do  przemieszczania  osób

niepełnosprawnych zainstalowanego w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

II. Kod numeryczny (CPV) przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

III. Oferty cenowe

Złożyć należy za pomocą platformy zakupowej KWP w Lublinie.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcom

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  comiesięcznych  przeglądów  urządzenia  do

przemieszczania osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz

instrukcją konserwacji producenta urządzenia, zgodnie z zakresem określonym we wzorze umowy.

2. Akceptacja w całości wzoru umowy (załącznik nr 1).

3. Zamawiający posiłkując  się  treścią art.  29  ust.  3a  ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga

zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  osób  wykonujących  przeglądy

konserwacyjne  urządzenia w  trakcie  realizacji  zamówienia,  poprzez  złożenie  oświadczenia

dołączonego do niniejszego postępowania (załącznik nr 2).

Zamawiający wymaga, dołączenia do oferty skanu podpisanego ww. oświadczenia.

4. Realizacja  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  przez  oraz  osoby  posiadające  ważne  zaświadczenie

kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do konserwacji urządzeń transportu

bliskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i

trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz

sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z dnia 21 maja 2019 r

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1008)

Zamawiający wymaga, dołączenia do oferty skanu dokumentu/ów potwierdzających uzyskanie

wymaganych kwalifikacji dla wszystkich osób, które będą wykonywały konserwacje  .  

V. Termin wykonania zamówienia

Od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

VI. Termin płatności

Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  faktur  VAT  za  zrealizowane  przeglądy  konserwacyjne

w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- najkorzystniejsza cenowo oferta – 100%



VIII. Klauzula informacyjna z art 13 RODO

Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do przedmiotowego postępowania.

IX. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Michał Ćwikła – tel. 47 811 57 10 – Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie

Załączniki
Wzór umowy 
Oświadczenie o  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
Klauzula informacyjna RODO


