
Ogłoszenia 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: DIALOG 

KONKURENCYJNY 

 

( zamieszczone w BZP w dniu 01/07/2008, nr ogłoszenia: 146479-2008)  

Kieleckie Centrum Kultury  

Plac Moniuszki 2b  

25-334 Kielce  

ogłasza dialog konkurencyjny na: 

MODERNIZACJA DWÓCH WIND OSOBOWYCH WRAZ Z 

PRZYSTOSOWANIEM ICH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Wspólny Słownik Zamówień: 45313100-5 Y020-9  

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2008-09-19  

Wadium: 3 300.00 zł (słownie:  trzy tysiące trzysta 00/100 zł)  

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w zakresie 

proceduralnym i merytorycznym jest: 

Miłosz Pamuła -  kierownik działu administracyjno - gosp tel. ( 041) 344-

40 -32 w. 245 

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie 

zamawiającego - pokój 40 (sekretariat KCK, 1 piętro) do dnia 2008-07-08 do 

godz. 09:00.  

   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób 

umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 

konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Celem modernizacji dwóch istniejących dźwigów elektrycznych osobowych typ 

OGA, mieszczących się w budynku Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach, 

Plac Moniuszki 2b jest dostosowanie do aktualnie obowiązującego stanu 

prawnego w zakresie urządzeń dźwigowych w budykach użyteczności 

publicznej z równoczesnym dostosowaniem do potrzeb osób 



niepełnosprawnych ruchowo (w tym poruszających się na wózkach 

inwalidzkich) bez przeróbek otworów drzwiowych na każdym piętrze.  

Zakres obowiązków wymaganych od Wykonawcy obejmuje:  

1. demontaż, transport urządzeń we wskazane miejsce i protokolarne 

przekazanie Zamawiającemu urządzeń starych.  

2. dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń nowych w tym automatyki i 

układów sterowania.  

3. Wykonanie pomiarów, dokumentacji technicznej i dokonanie wszelkich 

czynności wynikających z konieczności dokonania odbioru technicznego 

urządzeń i uzyskania dopuszczenia do użytkowania.  

4. Wniesienie opłat za odbiór UDT, udział w odbiorze UDT, uzyskanie 

dopuszczenia do użytkowania.  

5. Wykonanie wszelkich zaleceń UDT zgłoszonych podczas czynności 

odbiorowych.  

   

Informacje uzupełniające:  

producent urządzeń: Warszawska Fabryka Dźwigów,  

rok budowy: 1979  

nr fabryczny: A8514, A8515  

udźwig: 1000 kg  

prędkość: 1,0 m/s  

wysokość podnoszenia: 28,3 m  

ilość przystanków/drzwi: 8/8  

wymiary wewn. szybu: 2000x1850mm  

podszybie: 1750mm  

nadszybie: 3620mm  

maszynownia: górna nad szybem  

zasilanie: 400/230V, 50Hz  

zespół napędowy: silnik 1-biegowy VVVF 11kW, 180włączeń/godz.  

sterowanie: zbiorcze "góra-dół"  

   

Książki rewizji dźwignic pozostają do wglądu  

   

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas 

dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące 

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 



nagrody:  

Zamawiający nie przewiduje nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.  

   

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie 

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w 

ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

   

Wykonawcy ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą 

spełnić następujące warunki oraz złożyć wskazane niżej dokumenty:  

 

Lp.: 

 

Nazwa i opis warunku: 

 

1 

 

Sytuacja podmiotowa wykonawcy:  

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych 

 

2 

 

Zdolność ekonomiczna i finansowa:  

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

3 

 

Zdolność techniczna:  

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

 

   

 

Lp.: 

 

Nazwa i opis dokumentu: 

  



1 Aktualny odpis z właściwego rejestru:  

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

2 

 

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS:  

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

3 

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:  

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od wszelkich ryzyk na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł 

 

5 

 

Potwierdzenie posiadanych uprawnień:  

Dokumenty stwierdzające, że osoba(y), które będą wykonywać 

zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

7 

 

Wykaz wykonanych dostaw lub usług:  

Wykaz wykonanych usług/dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom 



stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

 

8 

 

Oświadczenie z art. 22 i 24:  

Oświadczenie z art. 22 i 24 

 

9 

 

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu:  

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez 

zastrzeżeń 

 

10 

 

Wykaz osób i podmiotów: 

 

   

Do składania ofert zostanie dopuszczonych: 5 wykonawców.  

   

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

 

Nr 

Kryterium Waga 

 

1 

 

Cena (koszt):  

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga  

gdzie:  

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert  

 - Cof - cena podana w ofercie 

 

85 % 

 

2 

 

Serwis:  

Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * 

waga  

gdzie:  

 - Ozn war2 - oferowany okres serwisu gwarancyjnego 

liczony w pełnych iesiącach od daty zakończenia 

odbioru robót  

 - Ozn max2 - najdłuższy okres serwisu gwarancyjnego 

spośród ważnych ofert 

 

10 % 



 

3 

 

Termin:  

Liczba punktów = ( Ozn min3/Ozn war3 ) * 100 * 

waga  

gdzie:  

 - Ozn min3 - najkrótszy termin wykonania zamówienia 

licząc w dniach od daty udzielenia zamówienia spośród 

ważnych ofert  

 - Ozn war3 - termin wykonania zamówienia licząc w 

dniach od daty udzielenia zamówienia podany w 

badanej ofercie 

 

5 % 

 

   

Kielce dnia: 2008-07-01 

 


