SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP)

ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
ul. Klonowica 5, 71 – 241 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO
NA

„ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA STAŁEJ I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI

TECHNICZNEJ ORAZ NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, PODNOŚNIKOWYCH
ORAZ WÓZKÓW WIDŁOWYCH EKSPLOATOWANYCH
W OBIEKTACH TRAMWAJÓW SZCZECIŃSKICH SP. Z O.O. W SZCZECINIE”
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

o wartości poniżej 428 000 euro
sprawa nr 11/ZS/DZ/2020
➢ Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp.,
na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp.
➢ Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi
w zakresie transportu tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5) Pzp.
➢ Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji przetargowej
(dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r., z późn. zm. Regulamin
dostępny na stronie internetowej: www.ts.szczecin.pl.
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formularz oferty cenowej;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
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wykaz części i urządzeń podlegających sprawdzeniu i –
w przypadku, gdy będą tego wymagały ze względu na stan
techniczny – naprawie, wymianie lub uzupełnieniu na koszt
wykonawcy;
wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądów
konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, podnośnikowych oraz
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wzór umowy wraz z załącznikami.
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Rozdział I.

Udostępnienie SP, wyjaśnienie treści SP oraz modyfikacja treści SP

1. Niniejsza SP dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego: www.ts.szczecin.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiajacego o wyjaśnienie treści SP. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SP wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 4 dni
przed terminem składania ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy zwrócili się
o wyjaśnienie oraz udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
do składania ofert zmodyfikować treść SP. Dokonaną modyfikację zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej.
6. Jeżeli modyfikacja treści SP prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego.
Rozdział II.

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdz. IV SP.
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SP.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SP.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony
dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5, 18 oraz 20 ppkt 2) lit. c) niniejszego rozdziału. Jeżeli do
reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, przetarg nieograniczony sektorowy,
„oferta na świadczenie usług utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz
napraw
urządzeń
dźwigowych,
podnośnikowych
oraz
wózków
widłowych
eksploatowanych w obiektach Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie” oraz „nie
otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 11:00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było
odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
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17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna
powinna mieć dopisek „zmiany”.
Wykonawcy mogą składać oferty wspólne. Składając ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 17 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się
do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SP;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, itp. – składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty cenowej, wykaz wykonanych usług
(prac podobnych), wykaz osób, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp.,
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum).
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
2) zobowiązanie do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności wobec zamawiającego wynikającej
ze złożenia wspólnej oferty jak i tytułu zawarcia następnie umowy z zamawiającym,
3) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
4) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji
obowiązującymi w spółce cywilnej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) SP składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 24, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 24, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 25 stosuje się
odpowiednio.

Rozdział III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
spełnienia oceny tych warunków
1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie: - warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum
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2 usługi (prace) podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną
zamawiający uzna usługę przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych, trwającą w ramach jednej umowy nie krócej
niż 12 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum
4 osobami posiadającymi uprawnienia (wydane przez Urząd Dozoru Technicznego)
do konserwacji i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz posiadającymi
wymagane uprawnienia do wykonywania prac w zakresie (grupy 1.) instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych (posiadającymi ważne zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się pomiarami elektrycznymi oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
o napięciu 1kV na stanowisku eksploatacji (E));
4) oferują usługi spełniające wymagania określone przez zamawiającego.
Rozdział IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdz. III pkt 1 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SP; w przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę
wspólną.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
ponadto pisemne oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (czy osoba
wykonująca działalność gospodarczą jest wspólnikiem spółki cywilnej – dotyczy tylko osoby
prowadzącej działalność gospodarczą) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SP;
w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną;
3) wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu
(opis), podmiotu zlecającego usługę, daty wykonania usługi (okresu realizacji) i miejsca wykonanych
usług oraz wartości wykonanych prac – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SP, a także
dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny
ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający
ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SP; w przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób;
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SP, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia (wyszczególnione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane
uprawnienia w zakresach określonych w rozdz. III pkt 1 ppkt 3) oraz są wpisane na listę właściwej
izby samorządu zawodowego; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jedno wspólne oświadczenie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SP; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć
jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale II pkt 5 zdanie 2 SP,
pkt 18 oraz 20 ppkt 2) lit. b) niniejszej SP. Wspólnicy spółki cywilnej – celem ustalenia zasad
reprezentacji – składają umowę spółki cywilnej (wraz z aneksami – jeżeli występują);
3) wykaz części i urządzeń podlegających sprawdzeniu i – w przypadku, gdy będą tego wymagały
ze względu na stan techniczny – naprawie, wymianie lub uzupełnieniu na koszt wykonawcy według
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wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SP; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć
jeden dokument;
4) wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SP;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), 3) i 4) oraz w pkt 2 ppkt 3) i 4) składane są w oryginale
lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny
podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione
są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez te osoby.
4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 2) i 5) oraz pełnomocnictwo, o którym w pkt 2 ppkt 2)
muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz załączonych do nich dokumentów, w tym do uzupełnień oświadczeń i dokumentów,
jeżeli nie zostały załączone do oferty lub jeżeli załączone do oferty oświadczenia i dokumenty zawierają
błędy.
Rozdział V.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku
do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie,
z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz e-maila, przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
1) informacje o wszczęciu postępowania,
2) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SP,
3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, oraz odpowiedź zamawiającego,
4) wezwanie do wyjaśnienia i wyjaśnienie treści oferty,
5) wezwanie do wyjaśnienia i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w rozdz. IV SP,
6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie § 56 ust. 1 pkt 2) oraz § 56 ust. 2 Regulaminu,
7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, oczywistych omyłek pisarskich i innych omyłek polegających na
niezgodności oferty z SP, niepowodujących istotnych zmian treści oferty,
8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź
wykonawcy,
9) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
10) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz o wykonawcach, których oferty zostały
pominięte w ocenie,
11) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Uwaga.
Przy przekazywaniu korespondencji drogą e-mail należy dokument przygotowany
i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji zeskanować i przesłać na wskazany
adres.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza,
że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiajacego, niezależnie
od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia
itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone
w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SP. Zamawiający wymaga, aby
wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
Rozdział VI.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
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1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Robert Zalewski,
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00, tel./faks. 91/311-41-47 – czynny całą dobę, adres
e-mail: przetargi@ts.szczecin.pl.
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia. Gwarancja
1. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia – zgodnie z zapisem ujętym we wzorze
umowy w § 4 ust. 1 (załącznik nr 9 do SP).
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji dla napraw urządzeń – 12 miesięcy, zgodny
z zapisami ujętymi we wzorze umowy w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 (załącznik nr 9 do SP)..Wykonawca może
zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w formularzu oferty cenowej.
Podany przez wykonawcę okres gwarancji nie będzie podlegał ocenie. Jeżeli wykonawca nie poda
w ofercie cenowej okresu gwarancji zamawiający przyjmie, iż wykonawca zaproponował minimalny
wymagany przez zamawiającego okres gwarancji. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje krótszy
niż minimalny okres gwarancji, jego oferta będzie polegać pominięciu.
Rozdział VIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział IX.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii Spółki,
ul. Klonowica 5, pok. Nr 40, w terminie do dnia 10.07.2020 r., do godz. 10:30.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.07.2020 r., o godz. 11:00 w Spółce Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pokój nr 103 (I piętro).
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję sektorową powołaną Pismem
okólnym Prezesa Zarządu nr 26/DZ/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie, zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę)
i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
W kolejności będą otwierane oferty z oznaczeniem „wycofane”, następnie z oznaczeniem „zmiana” (jeżeli
wystąpiły). Pozostałe oferty będą otwierane zgodnie z kolejnością wpływu.
Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Rozdział XI.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego
w rozdziale XIX niniejszej SP.
2. Wykonawca winien podać w formularzu oferty cenowej (zał. nr 1 do SP) w tabeli w kolumnie nr 5 ceny
jednostkowe netto za jeden miesiąc usługi w odniesieniu do każdego urządzenia
wymienionego w tabeli.
3. Wykonawca winien podać w formularzu oferty cenowej (zał. nr 1 do SP) w tabeli w kolumnie nr 6 ceny
jednostkowe brutto za jeden miesiąc usługi w odniesieniu do każdego urządzenia
wymienionego w tabeli oraz winien podsumować wszystkie pozycje w wierszu „RAZEM”,
które stanowić będą cenę łączną brutto za 1 m-c usługi.
4. W kolumnie nr 7 wykonawca winien wskazać procentową (%) stawkę podatku VAT dla każdej pozycji.
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5. Wykonawca zobowiązany jest również podać cenę netto i brutto za jedną roboczogodzinę –
za wykonanie napraw urządzeń nieobjętych zakresem konserwacji, przeglądów i napraw bieżących.
6. Ceny brutto, o których mowa w pkt 3 i 5 stanowić będą cenę oferty do porównania z innymi.
7. Ceny netto, o których mowa w pkt 2 i 5 ustalone są na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianie.
8. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
10. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczone ceny będą brane pod uwagę przez komisję sektorową w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
11. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, oczywiste omyłki pisarskie i inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SP, niepowodujące istotne zmiany treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej
z obowiązującymi przepisami spowoduje pominięcie oferty.
Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena - 60 % (za usługi konserwacji, przeglądów i napraw bieżących za 1 m-c).
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
cena najniższa
------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %
cena oferty ocenianej
2) Cena jednej roboczogodziny - 40 % (za wykonanie napraw urządzeń nieobjętych zakresem
konserwacji, przeglądów i napraw bieżących).
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena jednej roboczogodziny”:
cena najniższa za jedną roboczogodzinę
--------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 40 %
cena jednej roboczogodziny oferty ocenianej
2. Komisja sektorowa oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z zapisem rozdz. IV pkt 5.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, lub jeżeli załączone do oferty
zawierają błędy, zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na ich uzupełnienie pod rygorem
pominięcia oferty przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej (także w sytuacji niepodpisania
oferty lub niewłaściwego jej podpisania).
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
7. Zamawiający pominie ofertę wykonawcy przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli:
1) wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni
wymaganych dokumentów i oświadczeń,
2) treść oferty nie odpowiada treści SP,
3) oferta jest niepodpisana lub właściwie podpisana,
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
5) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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8. Oferty nie pominięte zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi
w SP.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SP.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
założyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały pominięte, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
sektorowego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zamawiający postanowi unieważnić
postępowanie zgodnie z zapisem ujętym w rozdz. XVIII SP.
12. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich
plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
Rozdział XIII.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym niż dwa dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub e-mailem.
2. Do zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego wymagana jest forma pisemna pod rygorem
nieważności.
3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o właściwym
dla niego urzędzie skarbowym – zgodnie z zapisem ujętym we wzorze umowy w § 8 ust. 6
(załącznik nr 9 do SP).
4. Umowa zawierana jest w okresie związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje
na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę.
5. Umowa zawierana jest w siedzibie zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, zamawiający może przesłać
umowę do podpisu poprzez placówkę pocztową operatora wyznaczonego.
6. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Rozdział XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XV.

Środki ochrony prawnej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawcom nie przysługują środki ochrony
prawnej.
Rozdział XVI. Jawność postępowania
1. Wykonawca może zastrzec w ofercie nie później niż w terminie składania ofert, że oferta zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępnianie. Informacje te nie będą ujawnione.
2. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.)”.

3. Wykonawca nie może zastrzec jednakże następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adresu, ceny,
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie, a także tych informacji
zawartych w dokumentach, które stanowić będą podstawę do kryterium oceny ofert.
4. W sytuacji, gdy wykonawca w treści oferty (załącznik nr 1) nie złoży oświadczenia (poprzez właściwe
podkreślenie), czy oferta nie zawiera, bądź zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
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5.
6.

7.
8.

9.

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zamawiający uzna, że oferta nie zawiera
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego zamawiający sporządza protokół.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia się
na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, po sprawdzeniu przez zamawiającego zastrzeżenia, o
którym mowa w pkt 1 - 3. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE
L119 z 04.05.2016, str. 1), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Inne poza wymienionymi dokumenty nie podlegają udostępnieniu w żadnym czasie ani w jakiejkolwiek
części.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6, udostępnia się wyłącznie w siedzibie zamawiającego.
Udostępnianie odbywa się na miejscu w Sekcji Zamówień Publicznych. Polega ono na okazaniu ww.
dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek. Zamawiający nie ma obowiązku
powielania udostępnianych materiałów.
W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar faksem na nr (91)
311-41-47 lub e-mailem na adres: przetargi@ts.szczecin.pl oraz uzgodnić termin z osobą uprawnioną
do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wymienioną w rozdz. VI pkt 2 SP. Wskazane jest,
żeby osoby przybyłe – jeśli nie są właścicielami firmy lub członkami jej władz – okazały stosowne
upoważnienie.

Rozdział XVII. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający - Spółka Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5, adres strony internetowej:
www.ts.szczecin.pl.
W Spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Elżbieta Jachowicz,
z którym można się skontaktować korespondencyjnie na adres Spółki, jw. lub na adres e-mail:
iod@ts.szczecin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie podmiotowej BIP
Spółki: www.bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „świadczenie usług utrzymania
stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie” prowadzonym za nr sprawy 11/ZS/DZ/2020, w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z postanowieniami ujętymi w SP w rozdziale XVI „Jawność
postępowania”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy oraz do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji –
w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− na

podstawie

art.

16

RODO

prawo

do

sprostowania

Pani/Pana

danych

osobowych

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia sektorowego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych
należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia sektorowego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we
wzorze formularza oferty cenowej – załączniku nr 1 do SP w pkt 7.

Rozdział XVIII. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego
w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. O unieważnieniu postępowania lub odpowiednio jego części zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej.
Rozdział XIX. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądach, konserwacji i naprawach urządzeń
dźwigowych, podnośników oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach Spółki Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o.
2) Nazwa i kod CPV:
a) Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników – 50740000-4.
b) Usługi w zakresie konserwacji wind – 50750000-7.
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2. Zakres zamówienia obejmuje wskazane w poniższym zestawieniu: urządzenia dźwigowe,
podnośnikowe oraz wózki widłowe eksploatowane przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. przewidziane
do konserwacji, przeglądów i napraw (47 szt.).:
Lp.

Nr
fabryczny

Nazwa urządzenia

Nr
rejestracyjny UDT

Miejsce pracy urządzenia

Zajezdnia Pogodno (EZP) – ul. Wojska Polskiego 200, Szczecin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

Żuraw AS5-3,5 (0,5 t)
Suwnica P500 Olympia (1,6 t)
Suwnica P500 Olympia (6,3 t)
Dźwignik kanałowy-winda (0,9 t)
Wózek widłowy 3,0t typ CPCD30N-RW15
Wózek widłowy 1,75 t typ CPCD18N-RW10
Podnośnik kolumnowy 8×8,2 t
STERTIL KONI ST 1082W
Podnośnik kolumnowy 8×8,5 t ST1085 FWGLB

9.

Podest ruchomy GS-1932 nożycowy

7.

424355/03
424355/02
424355/01
1008
070100024
070411049

N8224001805
N3324001057
N3324001056
N9524000108
N4724001252
N4724001511

Kanał 16
Tokarnia
Kanał 17
Kanał 17
Kanał 18-19
Kanał 18-19

TM158431…38

N4524000777

Kanał 18

UN220991…998

N4524001390

Zajezdnia Pogodno

GS30C-4269

N3709004286

Zajezdnia Pogodno

Zajezdnia Golęcin (EZG) – ul. Wiszesława 18, Szczecin
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Elektrowciąg (1,5 t)
Elektrowciąg (2 t)
Dźwignik kanałowy-winda (0,9 t)
Dźwignik śrubowy-obrotnica (4 t)
Podnośnik kolumnowy 6×8,2 t ST 1082FW
Wózek widłowy 3,0 t Hyundai 30D-7
Wózek jezdniowy podnośnikowy 15L-7M (1.5 t)
Hyundai

4084
769379
23/951
1203
TM147027…032
HA0310252/2007

8424000834
8424004307
N9524000105
N9524000106
N4524000680
N4724001510

Hala
Hala
Hala
Hala
Hala
Hala

stara kanał 8-9
przy narzędziowni
stara kanał 9
nowa kanał A
nowa kanał A
nowa kanał A

HHKHHH13AG0000420

N4724003717

Hala nowa kanał A

Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej (IS) – ul. Klonowica 5, Szczecin
Budynek biurowy
ul. Klonowica 5
Podstacja
Klonowica

17.

Dźwig towarowo-osobowy MGE (5-przyst.)

53705

N3124000549

18.

Elektrowciąg

25791

N842401234

YS2R6X40002059691

N3224001401

Wydział Torowo-Sieciowy

WMAN08ZZ1DY297196
WFOFXXTTFFDC51860
2924
1
2381
2001
2002
2307
6016
42
6159

N3724000579
N3724000602
N3724000190
N3224000532
N3724000193
N3724000194
N3724000221
N3724000220
N8224001352
N3224000254
N8224000986

Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Żuraw samochodowy Scania/PIMB
R/TRAM 193, typ 6×4/TRAM193
Podest ruchomy MONTRAKS 5PS
Podnośnik PT-20
Podest ruchomy SWN21
Żuraw DS-0125K
Podest ruchomy SWN11
Podest ruchomy SWN11
Podest ruchomy SWN11
Podest ruchomy SWN11
Żuraw 65A.22
Żuraw DS-0125K
Żuraw FASSI45A

31.

Suwnica udźwig 5 t typ JPE

42648

N3324000268

warsztat podwozi

32.

Suwnica udźwig 5 t typ NJE

42647

N3324000269

warsztat podwozi

33.

Suwnica udźwig 3 t

0069

N3324000370

warsztat elektryczny

34.

Suwnica udźwig 1,5 t

0085

N3324000371

35.

Suwnica udźwig 1,5 t

0070

N3324000372

36.

Suwnica udźwig 3 t

0084

N3324000373

ługownia
hala maszyn
(obr. skrawaniem)
warsztat zwrotnic

37.

Suwnica udźwig 2 t typ NJE

42449

N3324000374

38.

Suwnica udźwig 3 t

0068

N3324000375

39.
40.
41.
42.

Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t
Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t

643-00-0001
643-00-0002
14013
769371

N4524000193
N4524000194
8424000333
8424000334

43.

Elektrowciąg udźwig 1,5 t

44.

Wózek widłowy 1,75 t typ CPCD18N-RW9
Podnośnik kolumnowy 6×8,2 t
STERTIL KONI ST 1082FW
Wózek widłowy 45L-7A

19.

Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy

Wydział Remontowy (ER )– ul. Klonowica 5, Szczecin

45.
46.*

91101279

8424000789

060611064/2006

N4724001157

przewijalnia wirników
hala główna
(tokarka kołowa)
hala główna kanał 17
hala główna kanał 15
hala główna
hala główna kanał 1
hala główna
(rondo elektryczne)
wydział ER

TM158425…30

N4524000780

wydział ER

HHKHHL06JK0000579

N4724004271

Wydział ER

Magazyn Główny – ul. Klonowica 5, Szczecin
47.

Suwnica pomostowa podwieszana

42447

N3324000804

wydział ER

* Uwaga: urządzenie wskazane w tabeli pod pozycją nr 46* objęte jest gwarancją do 31 sierpnia 2021 r. Zostanie objęte przedmiotem
umowy dopiero po upływie terminu gwarancji wskazanego w zdaniu poprzednim.

3. Zakres konserwacji i przeglądów obejmuje czynności mające na celu
w stanie pełnej gotowości technicznej poprzez dokonywanie między innymi:
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utrzymanie

urządzeń

1) okresowych przeglądów nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
2) pomiarów rezystancji izolacji i zabezpieczeń ochronnych nie rzadziej niż 1 raz w roku,
3) dokonywanie napraw oraz wymiany części i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji.
Szczegółowy wykaz części i materiałów eksploatacyjnych do konserwacji zawiera załącznik nr 7 do SP.
4. Zakres napraw obejmuje czynności mające na celu wymianę, względnie naprawę tych części, których
stopień zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania urządzeń. Szczegółowy wykaz czynności
do wykonania przez wykonawcę w trakcie dokonywania przeglądów i konserwacji zawiera załącznik nr 8
do SP.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 i 4 wzoru
umowy (załącznik nr 9 do SP) bez wezwania i wystawiania zleceń zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności i naprawy wykraczające poza zakres określony w § 2
ust. 1 (zgodnie z § 3 wzoru umowy – załącznik nr 9 do SP) takich jak: remonty kapitalne, naprawy
awaryjne, usuwanie uszkodzeń wynikłych wskutek działania żywiołów, dewastacji itp.).
7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania napraw określonych w pkt 6 wykonawca poinformuje
w formie pisemnej zamawiającego oraz przedstawi szczegółową kalkulację cenową naprawy danego
urządzenia zawierającą zakres prac i wartość poszczególnych pozycji (szczegółowy zakres naprawy
i ilość roboczogodzin) oraz wykaz materiałów i ich wartość. Wykonawca przystąpi do napraw określonych
w pkt 6 dopiero po otrzymaniu akceptacji na piśmie od zamawiającego.
8. Warunki techniczne konserwacji, przeglądów i napraw:
1) przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń powinny obejmować czynności wynikające z dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) danego urządzenia oraz obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń
technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu,
2) prace te mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia wydane przez
Urząd Dozoru Technicznego,
3) prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być realizowane przez wykonawcę w obiektach
zamawiającego w dni robocze (bez sobót i niedziel ) w godzinach od 07.00 do 14.30.
9. Wykonawca wykonując prace jest zobowiązany do:
1) przestrzegania instrukcji eksploatacji urządzeń,
2) dokonywania przeglądów urządzeń technicznych w terminach i zakresie określonym w instrukcji
eksploatacji, a w szczególności sprawdzenia:
a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich
zamocowania,
b) działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchu,
c) prawidłowości obsługi dźwignika,
3) usuwania na bieżąco usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzeń,
4) sprawdzania co najmniej raz w roku, o ile w instrukcji eksploatacji nie określono innych terminów,
stanu:
a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
b) toru jezdnego dla dźwigników szynowych,
c) instalacji ochronnej przeciwporażeniowej,
5) odnotowywania z aktualną datą i potwierdzania podpisem w dzienniku konserwacji wyników
przeglądów i wykonywanych czynności - minimum raz w miesiącu,
6) utrzymywania urządzeń w pełnej sprawności technicznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa
i przepisów UDT,
7) bezzwłocznego powiadamiania eksploatującego urządzenia o usterkach które spowodowały
konieczność wyłączenia ich z eksploatacji i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku konserwacji,
8) bezzwłocznego przystąpienia do naprawy wyłączonego urządzenia, której konieczność wykonania
została stwierdzona podczas eksploatacji lub przeglądu, przy czym naprawa musi zostać wykonana
w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia jej stwierdzenia,
9) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania nagłych awarii przedmiotowych urządzeń przy czym
naprawa musi zostać wykonana maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o nich przez zamawiającego (zamawiający dokonuje zawiadomienia o awarii telefonicznie,
sporządzając na tę okoliczność notatkę),
10) każdorazowego zawiadomienia kierownika danego obiektu o przystąpieniu do wykonywania czynności
konserwacyjnych, przeglądowych i naprawczych oraz o ich zakończeniu.
10. Wymagania dodatkowe.
1) Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia (szczególnie dotyczy konserwacji)
z uwagi na specyfikę prac (czynny zakład – naprawa taboru tramwajowego oraz wysokie napięcie
w sieci trakcyjnej 600 V) należy realizować z wielką ostrożnością, wszelkie sprawy organizacji
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technicznej na danym odcinku wymagają uzgodnień z kierownikiem lub zastępcą kierownika jednostki
organizacyjnej w której jest wykonywana usługa.
2) Wykonawca zorganizuje prace tak, aby nie stwarzały utrudnień w ruchu ludzi i pojazdów.
3) Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamówienia ma obowiązek udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako
warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.
4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczną organizację prac oraz za wszelkie materiały
i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
5) Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po zakończeniu prac, odtworzenia
ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia rozpoczęcia robót.
6) Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi, bhp oraz obowiązującymi
przepisami.
7) Pracownicy wykonujący przedmiotowe prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie
wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Zamówienie nie jest udzielane w częściach.
12. Szczegółowe warunki realizacji usługi zawarte są we wzorze umowy – załączniku nr 9 do SP.
Wykonawcę obowiązuje należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
13. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy, o którym mowa w pkt 12.
Członkowie komisji sektorowej:
1. Przewodniczący komisji
2. Członek komisji
3. Członek komisji
4. Członek komisji
5. Członek komisji
6. Sekretarz komisji

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak

……………………..…………..
(zatwierdził w imieniu zamawiającego)
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Załącznik nr 1 do SP

…………………………….
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON ................................ Nr NIP ......................………………………………..
Nr konta bankowego: ..............................................................................................................................
nr telefonu .................................................................. nr faxu ...............................................................
e-mail ....................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:
„świadczenie usług utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń
dźwigowych, podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach
Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”; składam(y) niniejszą ofertę.
1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności
określonych w SP:
1) za usługi konserwacji, przeglądów i napraw bieżących za cenę łączną brutto za jeden miesiąc:
…………….. zł; (słownie: …..........................................................................................................);
(należy wpisać kwotę z tabeli - kol. 6 Razem „cena jednostkowa brutto (za 1 m-c) w zł”)

w tym:

Lp.

Nazwa urządzenia

Nr
fabryczny

1

2

3

Nr
rejestracyjny
UDT
4

Cena
jednostkowa
netto w zł
(za 1 m-c)
5

Zajezdnia Pogodno
1.
2.

Żuraw AS5-3,5 (0,5 t)

424355/03

N8224001805

Suwnica P500 Olympia (1,6 t)

424355/02

N3324001057

3.

Suwnica P500 Olympia (6,3t)

424355/01

N3324001056

4.
5.

Dźwignik kanałowy-winda (0,9T)
Wózek widłowy 3,0t typ CPCD30NRW15
Wózek widłowy 1.75t typ CPCD18NRW10
Podnośnik kolumnowy 8x8,2t
STERTIL KONI ST 1082W
Podnośnik kolumnowy 8x8,5t ST1085
FWGLB

1008

N9524000108

070100024

N4724001252

070411049

N4724001511

TM158431…38

N4524000777

UN220991…998

N4524001390

GS30C-4269

N3709004286

6.
7.
8.
9.

Podest ruchomy GS-1932 nożycowy

10.

Elektrowciąg (1,5T)

11.
12.
13.

Elektrowciąg (2T)
Dźwignik kanałowy-winda (0,9T)
Dźwignik śrubowy-obrotnica (4T)
Podnośnik kolumnowy 6x8,2t ST
1082FW
Wózek widłowy 3,0 t HYUNDAI 30D7
Wózek jezdniowy podnośnikowy 15L7M (1.5 t) Hyundai

Zajezdnia Golęcin

14.
15.
16.

4084

8424000834

769379
23/951
1203

8424004307
N9524000105
N9524000106

TM147027…032

N4524000680

HA0310252/2007

N4724001510

HHKHHH13AG0000420

N4724003717

Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej
17.

Dźwig towarowo-osobowy MGE
(5-przyst.)

53705

N3124000549

15

Cena
jednostkowa
brutto w zł
(za 1 m-c)
6

Stawka
podatku
VAT %
7

18.

Elektrowciąg

19.

Żuraw samochodowy Scania/PIMB
R/TRAM 193, typ 6x4/TRAM193

25791

N842401234

YS2R6X40002059691

N3224001401

20.

Podest ruchomy MONTRAKS 5PS

WMAN08ZZ1DY297196

N3724000579

21.

Podnośnik PT-20

WFOFXXTTFFDC51860

N3724000602

22.

Podest ruchomy SWN21

2924

N3724000190

23.

Żuraw DS-0125K

1

N3224000532

24.

Podest ruchomy SWN11

2381

N3724000193

25.

Podest ruchomy SWN11

2001

N3724000194

26.

Podest ruchomy SWN11

2002

N3724000221

27.

Podest ruchomy SWN11

2307

N3724000220

28.

Żuraw 65A.22

6016

N8224001352

29.

Żuraw DS-0125K

42

N3224000254

30.

Żuraw FASSI45A

6159

N8224000986

Wydział Remontowy
31.

Suwnica udźwig 5 t typ JPE

42648

N3324000268
N3324000269

33.
34.

Suwnica udźwig 5 t typ NJE
Suwnica udźwig 3 t
Suwnica udźwig 1,5 t

42647
0069
0085

N3324000370
N3324000371

35.

Suwnica udźwig 1,5 t

0070

N3324000372

36.
37.

Suwnica udźwig 3 t
Suwnica udźwig 2 t typ NJE

0084
42449

N3324000373
N3324000374

38.

Suwnica udźwig 3 t

0068

N3324000375

39.

32.

Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t

643-00-0001

N4524000193

40.

Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t

643-00-0002

N4524000194

41.

Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Wózek widłowy 1,75 t typ CPCD18NRW9
Podnośnik kolumnowy 6x8,2 t
STERTIL KONI ST 1082FW
Wózek widłowy 45L-7A

42.
43.
44.
45.
46.

*

14013

8424000333

769371
91101279

8424000334
8424000789

060611064/2006

N4724001157

TM158425…30

N4524000780

HHKHHL06JK0000579

N4724004271

Magazyn Główny
47.

Suwnica pomostowa podwieszana

42447

N3324000804

RAZEM
* Urządzenie wskazane w tabeli pod pozycją nr 46* objęte jest gwarancją do 31 sierpnia 2021 r. Zostanie objęte przedmiotem umowy dopiero po upływie
terminu gwarancji wskazanego w zdaniu poprzednim.

2.
3.
4.
5.
6.

2) za wykonanie napraw urządzeń nieobjętych zakresem konserwacji, przeglądów i napraw bieżących za:
a) cenę netto za jedną roboczogodzinę: ................ zł; słownie: ...............................................;
b) cenę brutto za jedną roboczogodzinę: ................ zł; słownie: ..............................................
(w tym obowiązujący podatek VAT).
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję/zrealizujemy w terminie wskazanym przez
zamawiającego w SP w rozdz. VII SP.
Oświadczam(y), że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 40 dni od upływu terminu
składania ofert.
Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuje(my) się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SP oraz w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
Oferuję(my) udzielenie gwarancji na okres …………….... miesięcy dla napraw dodatkowych – zgodnie
z zapisami ujętymi we wzorze umowy w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 (nie mniej niż 12 m-cy).
Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte
są w następujących dokumentach: ………………………………….………………………………………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………………..….………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………….
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Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ………………..…………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane
za jawne.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się:
1.
2.
3.
4.
5.

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

........................., dn. ..................

…........................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do SP
…………………………….
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
..........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
..........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:
„świadczenie usług utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń
dźwigowych, podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach
Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”; oświadczam(my), że wykonawca,
którego reprezentuję(jemy):
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Oferuje usługi spełniające wymagania określone przez zamawiającego.

........................., dn. ................

.....................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 3 do SP
…………………………….
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ja, niżej podpisany ...............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na:
„świadczenie usług utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń
dźwigowych, podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach
Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”; oświadczam, że:
1. Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą ……….……………………………………………….….…………;*
2. Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ………………….….………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………….……………*

* niepotrzebne skreślić

.............................., dn. ........................

............................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SP
…………………….………….
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (PRAC PODOBNYCH)

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na: „świadczenie usług
utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”, przedstawiam(y) następujące informacje:

Lp.

Opis usługi
(pracy) podobnej
do przedmiotu
zamówienia
(minimum 2
usługi podobne)*

Podmiot
zlecający usługę
(pracę)

Miejsce
wykonania
usługi

Data
wykonania
usługi
(okres
realizacji)

Wartość brutto
wykonanej
usługi (pracy)

* do wykazanych usług (prac) podobnych do przedmiotu zamówienia należy załączyć dokumenty
(np. referencje) potwierdzające ich należyte wykonanie.

..................... dnia ...................

……........................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis
pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 5 do SP
………………..……………
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na: „świadczenie usług
utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”, przedstawiam(y) następujące informacje:

OSOBY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko

............................... dn. ...................

Kwalifikacje zawodowe

Zakres wykonywanych
czynności

………..…..……....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis
pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 6 do SP
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na: „świadczenie usług
utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”, oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 5 do SP), posiadają wymagane
uprawnienia oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

.............................., dn. ........................

....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika
wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SP

......................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ CZĘŚCI I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH SPRAWDZENIU I - W PRZYPADKU,
GDY BĘDĄ TEGO WYMAGAŁY ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY - NAPRAWIE,
WYMIANIE LUB UZUPEŁNIENIU NA KOSZT WYKONAWCY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na: „świadczenie usług
utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”, przedstawiam(y) wykaz części i urządzeń
podlegających sprawdzeniu:
DOTYCZY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH I PODNOŚNIKOWYCH (zgodnie z zapisem SP
rozdz. XIX pkt 2, poz.: 1-4, 7-14,17-21,31-43, 45 i 47):
1. Cewki styczników.
2. Styki styczników.
3. Komory gaszeniowe.
4. Okładziny hamulcowe (cierne).
5. Przycisk kaset sterowniczych.
6. Wyłączniki, przełączniki, mikrowyłączniki.
7. Zaciski listew sterowniczych.
8. Bezpieczniki.
9. Śruby stykowe.
10. Główki bezpiecznikowe.
11. Żarówki sygnalizacyjne.
12. Oprawa E27.
13. Śruby maszynowe.
14. Wkręty.
15. Nakrętki.
16. Podkładki.
17. Zawleczki.
18. Sprężyny.
19. Zaciski linowe.
20. Oleje - do uzupełnienia stanu.
21. Smary stałe - do uzupełnienia stanu.
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22. Smarowniczki wkrętne.
23. Farby olejne.
24. Szablony: instrukcje obsługi i numery inwentarzowe UDT.
25. Kasety sterownicze.
26. Przewody sterownicze i zasilające.
27. Oprawy ochronne przewodów.
DOTYCZY WÓZKÓW WIDŁOWYCH (zgodnie z zapisem SP rozdz. XIX pkt 2, poz.: 5, 6, 15-16,
44 i 46):
1. Żarówki lamp sygnalizacyjnych.
2. Żarówki lamp oświetlenia zewnętrznego.
3. Gałki.
4. Śruby.
5. Nakrętki.
6. Podkładki.
7. Zawleczki.
8. Smary.
9. Olej - do uzupełnienia stanu.
10. Płyny - do uzupełnienia stanu.
DOTYCZY DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH (zgodnie z zapisem SP rozdz. XIX pkt 2,
poz.: 22-30):
1. Cewki styczników.
2. Styki styczników.
3. Komory gaszeniowe.
4. Okładziny hamulcowe (cierne).
5. Przycisk kaset sterowniczych.
6. Wyłączniki, przełączniki, mikrowyłączniki.
7. Zaciski listew sterowniczych.
8. Bezpieczniki.
9. Śruby stykowe.
10. Główki bezpiecznikowe.
11. Żarówki sygnalizacyjne.
12. Oprawa E27.
13. Śruby maszynowe.
14. Wkręty.
15. Nakrętki.
16. Podkładki.
17. Zawleczki.
18. Sprężyny.
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19. Zaciski linowe.
20. Oleje - do uzupełnienia stanu.
21. Smary stałe - do uzupełnienia stanu.
22. Smarowniczki wkrętne.
23. Farby olejne.
24. Szablony: instrukcje obsługi i numery inwentarzowe UDT.
25. Kasety sterownicze.
26. Przewody sterownicze i zasilające.
27. Oprawy ochronne przewodów.
28. Liny.
29. Haki.
30. Rozdzielacze.
31. Siłowniki.
32. Pomost.
33. Mechanizm obrotu.
34. Ograniczniki krańcowe.
35. Przewody hydrauliczne.
36. Łożyska.
37. Klocki prowadzące.
38. Podpory.
39. Wciągarka.
40. Panel sterowniczy.

............................... dn. .....................

...................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis
pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 8 do SP
....................................
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH
PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH,
PODNOŚNIKOWYCH ORAZ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Ja (My), niżej podpisany (ni) ......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
........................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na: „świadczenie usług
utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw urządzeń dźwigowych,
podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych w obiektach Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie”, przedstawiam(y) wykaz czynności wykonywanych
w ramach przeglądów:
DOTYCZY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I PODNOŚNIKOWYCH (zgodnie z zapisem SP rozdz. XIX
pkt 2, poz.: 1-4, 7-14,17-34, 36 i 38):
1. Pomiary elektryczne (skuteczność działania środków ochronnych przeciwporażeniowej i rezystancji
izolacji).
2. Wykonanie regulacji urządzeń zgodnie z DTR i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego
rodzaju urządzeń.
3. Sprawdzenie całości konstrukcji osłon blaszanych – elementy skorodowane oczyścić i pomalować,
a wymagające wymiany – wymienić na nowe.
DOTYCZY WÓZKÓW WIDŁOWYCH (zgodnie z zapisem SP rozdz. XIX pkt 2, poz.: 5-6, 15-16,
44 i 46):
Sprawdzenie, regulacja:
1. Funkcjonowania przyrządów kontrolnych, świateł ostrzegawczych oraz zewnętrznych, sygnału
dźwiękowego.
2. Stanu technicznego kół, ogumienia, regulacja ciśnienia kół.
3. Działania hamulca zasadniczego i pomocniczego.
4. Zakresu prac cylindrów pochylania (równoległości działania).
5. Stanu technicznego łańcuchów masztu, równomierności naciągu łańcuchów.
6. Funkcjonowania rolek w maszcie i wózku podnoszenia.
7. Luzów poprzecznych w maszcie i wózku podnoszenia.
8. Stanu prowadnic oraz punktów kotwiczenia masztu.
9. Zużycia, kąta i równoległości wideł.
10. Działania zamków wideł.
11. Szczelności układu pochylania oraz podnoszenia masztu.
12. Szczelności silnika oraz zbiorników.
13. Szczelności układu hamulcowego.
14. Działania sprzęgła, mechanizmu przekładniowego.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Naciągu paska klinowego.
Luzów w punktach przegubów osi skrętnej, zwrotnicach i piastach kół.
Luzu obwodowego koła kierownicy.
Stanu akumulatora oraz układu ładowania.
Działania rozrusznika.
Połączeń śrubowych.
Całości konstrukcji wózka.
Stanu zamknięcia pokrywy silnika oraz mocowania fotela.
Elementy metalowe wymagające konserwacji oczyścić i pomalować, a wymagające wymian –
wymienić na nowe.

DOTYCZY DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH (zgodnie z zapisem SP rozdz. XIX pkt 2,
poz.: 22-30):
1. Wykonanie regulacji urządzeń zgodnie z DTR i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego
rodzaju urządzeń.
2. Sprawdzenie całości konstrukcji osłon blaszanych – elementy skorodowane oczyścić i pomalować,
a wymagające wymiany – wymienić na nowe.
3. Smarowanie.

............................... dn. ........................

………………………….……………………........................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis
pełnomocnika wykonawców)
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Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SP

UMOWA NR ……./TS/DZ/…../2020
na świadczenie usług utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz napraw
urządzeń dźwigowych, podnośnikowych oraz wózków widłowych eksploatowanych
w obiektach Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
zawarta w dniu ……. …….. .2020 r. w Szczecinie pomiędzy:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000323711, NIP: 3020000476, REGON: 320604492, kapitał zakładowy: 109 419 500,00 zł, zwaną
w treści umowy Zamawiającym lub Spółką,
którą reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Umowa niniejsza zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego w sprawie oznaczonej przez
Zamawiającego nr 11/ZS/DZ/2020. Przedmiotowe postępowanie udzielane jest:
1) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp., na podstawie art. 133 ust. 1
Pzp.,
2) w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu
tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5 Pzp.,
3) wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (dalej SP) oraz Regulaminie
udzielenia zamówień w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącym zał.
nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014 r., z późn. zm.
Postępowanie zakończono wyborem oferty niniejszego Wykonawcy.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej oraz naprawy urządzeń wskazanych w załączniku
nr 1 umowy.
§ 2.
UTRZYMANIE STAŁEJ I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ
1. W ramach utrzymania stałej i pełnej sprawności technicznej urządzeń Wykonawca zobowiązuje się
do:
1) wykonywania przeglądów konserwacyjnych obejmujących:
a) czynności konserwacyjne wynikające z instrukcji eksploatacji urządzeń oraz obowiązujących
przepisów, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
• stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych
i ich zamocowania,
• działanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchu,
• prawidłowość obsługi dźwignika,
b) sprawdzenie części urządzeń wskazanych w załączniku nr 2 do umowy,
c) wykonanie czynności wymienionych w załączniku nr 3 do umowy,
d) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych w trakcie przeglądu
usterkach urządzeń wymagających naprawy lub skutkujących koniecznością wyłączenia
urządzenia z eksploatacji,
2) przygotowania urządzeń do badań Urzędu Dozoru Technicznego (zwanego dalej UDT) i udziału
w tych badaniach,
28

2.

3.
4.

5.
6.

3) dokonywania pomiarów rezystancji izolacji i zabezpieczeń ochronnych,
4) sprawdzania:
a) konstrukcji nośnej, a w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
b) toru jezdnego dla dźwigników szynowych,
c) instalacji ochronnej przeciwporażeniowej.
Czynności wskazane w ust. 1 pkt 1 wykonywane są dla każdego urządzenia wymienionego
w załączniku nr 1 do umowy bez wezwania Zamawiającego, co 1 miesiąc, licząc od terminu
poprzedniego przeglądu konserwacyjnego, przy czym czynności będą wykonywane począwszy
od ………. 2020 r. Ich wykonanie odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 07.00 – 14.30.
Czynności wskazane w ust. 1 pkt 2 wykonywane są przed każdym badaniem UDT, o którym
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, przy czym czynności będą wykonywane począwszy
od ……… 2020 r. Ich wykonanie odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 07.00 – 14.30.
Czynności wskazane w ust. 1 pkt 3 i 4 wykonywane są bez wezwania Zamawiającego raz do roku,
licząc od terminu poprzedniej czynności, o ile w instrukcji eksploatacji nie określono inaczej, przy czym
czynności będą wykonywane począwszy od ……….. 2020 r. Ich wykonanie odbywać się będzie
w dni robocze w godzinach 07.00 – 14.30.
Czynności o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) – c), pkt 3, 4 podlegają odbiorowi przez
Zamawiającego (kierownika lub zastępcę kierownika danego wydziału lub zajezdni tramwajowej).
W przypadku, gdy Zamawiający na stałe zaprzestanie eksploatacji któregokolwiek z urządzeń
objętych niniejszą umową lub nie będzie dysponował okresowo danym urządzeniem lub będzie ono
czasowo wyłączone z eksploatacji, zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie na piśmie, a Wykonawca
nie będzie wykonywał usług, o których mowa w ust. 2 w odniesieniu do tych urządzeń.
§ 3.
NAPRAWA URZĄDZEŃ

1. Naprawa urządzeń obejmuje czynności nieobjęte zakresem wskazanym w § 2 i będzie każdorazowo
zlecona odrębnie, na piśmie przez Zamawiającego.
2. Naprawa urządzenia może być wykonana także na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadku
stwierdzenia konieczności wykonania naprawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca przedstawia kalkulację cenową, zgodnie
z § 7 ust. 3 umowy, obejmującą szczegółowy zakres naprawy, liczbę roboczogodzin oraz wykaz
potrzebnych do naprawy części i materiałów oraz ich ceny. Wykonawca przystąpi do naprawy
po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego i wykona ją w terminie uzgodnionym przez
Strony, wskazanym w tym zleceniu, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.
4. W razie wystąpienia nagłej awarii, usterki lub nieprawidłowej pracy urządzenia Zamawiający wezwie
telefonicznie Wykonawcę (całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia) do bezzwłocznego przybycia
w celu jej zdiagnozowania i usunięcia. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany do naprawy
urządzenia w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.
5. Jeżeli po wykonaniu naprawy urządzenie podlega odbiorowi UDT, pozytywny wynik odbioru stanowi
potwierdzenie przyjęcia przez Zamawiającego naprawy urządzenia i uprawnia Wykonawcę
do otrzymania zapłaty wynagrodzenia za naprawę.
6. Jeżeli po wykonaniu naprawy urządzenie nie podlega odbiorowi UDT, wykonanie naprawy podlega
protokolarnemu odbiorowi przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
§ 4.
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa obowiązuje od dnia ………………...2020 r. do dnia 31.07.2022 r. lub do wyczerpania kwoty,
o której mowa § 7 ust. 1 – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
§ 5.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykonywać umowę zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) danego urządzenia oraz
obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń technicznych podlegających Dozorowi
Technicznemu,
2) odnotowywać na bieżąco z aktualną datą i podpisem w dzienniku konserwacji wyniki przeglądów
konserwacyjnych i wykonywane czynności,
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3) posługiwać się przy wykonywaniu umowy osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia wydane
przez UDT,
4) zapewnić przestrzeganie przez osoby którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy przepisów
i zasad BHP,
5) wykonywać umowę przy użyciu własnych narzędzi i urządzeń. Zamawiający może udostępnić, na
prośbę Wykonawcy, niezbędne wyposażenie wspomagające które jest w dyspozycji
Zamawiającego,
6) prawidłowo zorganizować miejsca pracy przy wykonywaniu umowy,
7) każdorazowo zgłosić Zamawiającemu tj. kierownikowi lub zastępcy wydziału lub zajezdni
tramwajowej fakt wykonywania prac objętych umową (rozpoczęcie i zakończenie),
8) wyposażyć osoby, którymi posługuje się przy wykonywania umowy w odzież i obuwie robocze,
a także środki ochrony indywidualnej wymagane przy wykonywaniu umowy (buty, rękawice,
okulary ochronne itp.).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody wyrządzone
przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo przerwać pracę Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawcę przepisów BHP. Wznowienie pracy przez Wykonawcę może nastąpić po usunięciu
stwierdzonych naruszeń.
4. Jeżeli Wykonawca nie będzie realizował czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 Zamawiający
wezwie Wykonawcę do realizacji tych czynności, wyznaczając mu termin ich realizacji, pod rygorem
odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
§ 6.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) umożliwienia osobom, które z ramienia Wykonawcy wykonują niniejsza umowę, bezpiecznego
dostępu do urządzeń w celu sprawnego przeprowadzenia przeglądów konserwacyjnych i napraw
urządzeń,
2) niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach objętych umową,
3) przechowywania przy swoich urządzeniach dzienników konserwacji urządzeń i udostępnienia ich
Wykonawcy w celu wpisania dokonanych czynności związanych z wykonywaniem niniejszej
umowy.
§ 7.
WYNAGRODZENIE
1. Wartość maksymalna zobowiązania brutto określona jest na kwotę w wysokości ………………. zł
(słownie: ………………………..…………………………………………………………………………………….………………).
2. Ceny jednostkowe za wykonanie czynności wskazanych w § 2 ust. 1 wskazane są w tabeli,
stanowiącej załącznik nr 5 do umowy.
3. Za wykonanie usług, o których mowa w § 3 Wykonawcy przysługuje:
1) wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę w wysokości:
a) ……….. , …… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………) netto,
b) stawka VAT: 23%
c) …..….. , …... zł (słownie: …………………………………………………………………………..……………) brutto,
2) zapłata za części i materiały zużyte do naprawy.
§ 8.
WARUNKI ZAPŁATY
1. Wykonawca, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego wystawi fakturę obejmującą wszystkie
wykonane w danym miesiącu czynności, określone w § 2 umowy, zgodnie z cenami jednostkowymi
wskazanymi w załączniku nr 5 do umowy.
2. Faktura przedstawiona przez Wykonawcę musi zawierać wykaz wykonanych usług z rozbiciem
na poszczególne urządzenia i ceny jednostkowe usług.
3. Podstawą zapłaty za naprawy urządzeń, o których mowa w § 3 będą faktury wystawione przez
Wykonawcę po dokonaniu każdej naprawy, na kwotę ustaloną w zleceniu (wartość naprawy)
z załączonymi do nich protokołami odbiorów dokonanych zgodnie z § 3.
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4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze rachunek bankowy do zapłaty figurujący
w elektronicznym wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
5. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury Zamawiającemu.
6. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego urzędem skarbowym jest ………………………………….
w ………………………..…… ul. ………………..…………………. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się
zawiadomić Zamawiającego, w terminie 7 dni, o zmianie urzędu skarbowego wskazanego w zdaniu
poprzednim.
7. W przypadku, gdy przedmiot umowy stanowią roboty budowlane lub usługa lub dostawa towarów,
które ujęte będą w z załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, wystawiona przez Wykonawcę faktura musi zawierać informację „mechanizm podzielonej
płatności”.
8. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP 3020000476
i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 9.
KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE,
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) niewykonania w terminie przeglądu konserwacyjnego urządzenia wymienionego w załączniku nr 1
– w wysokości wynagrodzenia przewidzianego w załączniku nr 5 za wykonanie usług dotyczących
tego urządzenia,
2) nieprzygotowania urządzeń do badań technicznych przeprowadzanych przez UDT lub braku udziału
w tych badaniach – w wysokości 500 zł za każde urządzenie,
3) niedokonania w terminie pomiarów rezystancji izolacji i zabezpieczeń ochronnych – w wysokości
200 zł za każde urządzenie,
4) niesprawdzenia w terminie:
a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
b) toru jezdnego dla dźwigników szynowych,
c) instalacji ochronnej przeciwporażeniowej
w wysokości 200 zł za każde urządzenie,
5) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy urządzeń, o których mowa w § 3 – w wysokości 2%
wartości tej naprawy za każdy dzień zwłoki,
6) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę skutkującego odstąpieniem
od umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy – w wysokości 5 000 zł,
7) gdy na skutek wyników badań przeprowadzonych przez UDT urządzenie zostanie wyłączone
z eksploatacji – w wysokości 1 000 zł za każde urządzenie,
8) nałożenia przez UDT kary na Zamawiającego, będącej konsekwencją nieprawidłowego
wykonania usługi przez Wykonawcę – w wysokości kary nałożonej przez UDT,
9) za nieprzybycie do Zamawiającego na wezwanie, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości
200 zł za każdy przypadek,
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne
z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5. Kary umowne i odszkodowanie przewyższające kary umowne będą potrącone z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 10.
OPŁATY ZA BADANIA OKRESOWE PRZEPROWADZANE PRZEZ UDT
Opłaty związane
Zamawiający.

z

okresowymi

badaniami

urządzeń

przeprowadzonymi

przez

UDT

pokrywa

§ 11.
WARUNKI GWARANCJI
1. Na usługi, o których mowa w § 3 Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy, licząc od
dnia:
1) dopuszczenia urządzenia po naprawie do eksploatacji przez UDT, jeżeli takie dopuszczenie jest
konieczne, lub
2) protokolarnego odbioru przez Zamawiającego wykonanych prac, jeżeli nie wystąpi konieczność
dopuszczenia urządzenia po naprawie do eksploatacji przez UDT.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzeń wynikających z uszkodzeń
mechanicznych spowodowanych działaniem zewnętrznym oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych
z winy Zamawiającego.
3. W przypadku wykrycia wady podlegającej naprawie gwarancyjnej, Zamawiający zawiadamia o tym
Wykonawcę faksem/e-mailem przesłanym na nr …………………. lub adres e-mail ………………………….,
a następnie – w celu potwierdzenia – przesyła listem poleconym na adres Wykonawcy. Za dzień
zawiadomienia o wadzie przyjmuje się dzień zawiadomienia faksem/e-mailem w dniu roboczym
w godzinach: 8:00 – 14:00. Zgłoszenia otrzymane po godzinie 14:00 będą traktowane jako zgłoszenie
otrzymane o godzinie 8:00 w następnym dniu roboczym.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną i zwrócić urządzenie lub jego część
Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wadzie.
5. Naprawa gwarancyjna odbywać się będzie w zależności od możliwości technicznych usunięcia wady –
w miejscu pracy urządzenia w obiekcie Zamawiającego albo, jeżeli usunięcie wady w tym miejscu
nie jest możliwe, Wykonawca na własny koszt i niebezpieczeństwo zabierze urządzenie lub jego
część i usunie wadę w innym miejscu. Odbiór do naprawy gwarancyjnej i zwrot z naprawy
gwarancyjnej następować będzie za pokwitowaniem Zamawiającego. Zwrot z naprawy
gwarancyjnej dokonany będzie w miejscu, z którego rzecz została zabrana.
6. W przypadku odbioru urządzenia lub jego części od Zamawiającego w celu dokonania naprawy
gwarancyjnej, wszelkie związane z tym niebezpieczeństwa (np. utraty lub uszkodzenia rzeczy)
obciążają Wykonawcę.
7. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.
8. Okres gwarancji na naprawiane urządzenie przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.
9. Upływ okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków z tytułu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomi go o wadzie w okresie gwarancji.
10. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji mogą być wykonywane niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi.
§ 12.
ZMIANA UMOWY
Każda zmiana i uzupełnienie umowy, wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13.
INFORMACJA PUBLICZNA
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w ww.
ustawie.
§ 14.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO").
2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych
– zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,
2) inspektorem ochrony danych w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
jest Inspektor ochrony danych: Elżbieta Jachowicz, iod@ts.szczecin.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy
i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja
związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym
w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego,
c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
• podmioty świadczące pomoc prawną,
• podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
• podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1,
okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw
z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
a także przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE,
6) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych
w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,
8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy;
konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy,
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące
kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania
określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej
z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą jest Wykonawca,
12) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora, tj. Spółki Tramwaje
Szczecińskie
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
w
Szczecinie
zamieszczona
jest
na
http://bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4, zakładka „dokumenty do pobrania”.
3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych
(w rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
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osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu
danych osobowych, w tym m.in. wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji
umowy oraz uprawnień osób skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji
obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane
Zamawiającemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§ 15.
INNE POSTANOWIENIA
1. O każdej zmianie adresów, danych Stron, a także numerów telefonów, faksów i adresów e-mail
wskazanych w umowie Strony zobowiązane są nawzajem się informować, pod rygorem poniesienia
negatywnych skutków prawnych swojego zaniechania, w szczególności w postaci skutecznego
dokonania doręczenia.
2. Do kontaktów wyznaczone są następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego – ………………….……….., tel. ………………., e-mail: …………………………..,
2) ze strony Wykonawcy – …………….……………………, tel. ………………., e-mail: …………….……..……..
3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny
w Szczecinie.
6. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy u Zamawiającego oraz ustawowo
wolnych od pracy.
7. W przypadku sporów lub rozbieżności pomiędzy Stronami, dla interpretacji uprawnień i obowiązków
Stron umowy ustala się poniższą kolejność dokumentów:
1) niniejsza Umowa,
2) SP wraz z załącznikami,
3) oferta Wykonawcy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………….

………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykaz załączników do umowy:
1. Zał. 1 – Wykaz urządzeń objętych przedmiotem umowy ze wskazaniem ich miejsc pracy,
2. Zał. 2 – Wykaz części urządzeń podlegających sprawdzeniu i – w przypadku, gdy będą tego wymagały ze względu na stan
techniczny – naprawie, wymianie lub uzupełnieniu na koszt Wykonawcy,
3. Zał. 3 – Wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, podnośnikowych oraz
wózków widłowych,
4. Zał. 4 – Protokół powykonawczy
5. Zał. 5 – Wykaz cen jednostkowych za przeglądy konserwacyjne urządzeń objętych przedmiotem umowy.

34

Załącznik nr 1 do umowy nr …..…/TS/DZ/……/2020

WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM UMOWY
ZE WSKAZANIEM ICH MIEJSCA PRACY

Lp.

Nr
fabryczny

Nazwa urządzenia

Nr
rejestracyjny UDT

Miejsce pracy urządzenia

Zajezdnia Pogodno (EZP) – ul. Wojska Polskiego 200, Szczecin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

Żuraw AS5-3,5 (0,5 t)
Suwnica P500 Olympia (1,6 t)
Suwnica P500 Olympia (6,3 t)
Dźwignik kanałowy-winda (0,9 t)
Wózek widłowy 3,0t typ CPCD30N-RW15
Wózek widłowy 1,75 t typ CPCD18N-RW10
Podnośnik kolumnowy 8×8,2 t
STERTIL KONI ST 1082W
Podnośnik kolumnowy 8×8,5 t ST1085 FWGLB

9.

Podest ruchomy GS-1932 nożycowy

7.

424355/03
424355/02
424355/01
1008
070100024
070411049

N8224001805
N3324001057
N3324001056
N9524000108
N4724001252
N4724001511

Kanał 16
Tokarnia
Kanał 17
Kanał 17
Kanał 18-19
Kanał 18-19

TM158431…38

N4524000777

Kanał 18

UN220991…998

N4524001390

Zajezdnia Pogodno

GS30C-4269

N3709004286

Zajezdnia Pogodno

Zajezdnia Golęcin (EZG) – ul. Wiszesława 18, Szczecin
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Elektrowciąg (1,5 t)
Elektrowciąg (2 t)
Dźwignik kanałowy-winda (0,9 t)
Dźwignik śrubowy-obrotnica (4 t)
Podnośnik kolumnowy 6×8,2 t ST 1082FW
Wózek widłowy 3,0 t Hyundai 30D-7
Wózek jezdniowy podnośnikowy 15L-7M (1.5 t)
Hyundai

4084
769379
23/951
1203
TM147027…032
HA0310252/2007

8424000834
8424004307
N9524000105
N9524000106
N4524000680
N4724001510

Hala
Hala
Hala
Hala
Hala
Hala

stara kanał 8-9
przy narzędziowni
stara kanał 9
nowa kanał A
nowa kanał A
nowa kanał A

HHKHHH13AG0000420

N4724003717

Hala nowa kanał A

Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej (IS) – ul. Klonowica 5, Szczecin
Budynek biurowy
ul. Klonowica 5
Podstacja
Klonowica

17.

Dźwig towarowo-osobowy MGE (5-przyst.)

53705

N3124000549

18.

Elektrowciąg

25791

N842401234

YS2R6X40002059691

N3224001401

Wydział Torowo-Sieciowy

WMAN08ZZ1DY297196
WFOFXXTTFFDC51860
2924
1
2381
2001
2002
2307
6016
42
6159

N3724000579
N3724000602
N3724000190
N3224000532
N3724000193
N3724000194
N3724000221
N3724000220
N8224001352
N3224000254
N8224000986

Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Żuraw samochodowy Scania/PIMB
R/TRAM 193, typ 6×4/TRAM193
Podest ruchomy MONTRAKS 5PS
Podnośnik PT-20
Podest ruchomy SWN21
Żuraw DS-0125K
Podest ruchomy SWN11
Podest ruchomy SWN11
Podest ruchomy SWN11
Podest ruchomy SWN11
Żuraw 65A.22
Żuraw DS-0125K
Żuraw FASSI45A

31.

Suwnica udźwig 5 t typ JPE

42648

N3324000268

warsztat podwozi

32.

Suwnica udźwig 5 t typ NJE

42647

N3324000269

warsztat podwozi

33.

Suwnica udźwig 3 t

0069

N3324000370

warsztat elektryczny

34.

Suwnica udźwig 1,5 t

0085

N3324000371

35.

Suwnica udźwig 1,5 t

0070

N3324000372

36.

Suwnica udźwig 3 t

0084

N3324000373

ługownia
hala maszyn
(obr. skrawaniem)
warsztat zwrotnic

37.

Suwnica udźwig 2 t typ NJE

42449

N3324000374

38.

Suwnica udźwig 3 t

0068

N3324000375

39.
40.
41.
42.

Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t
Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t

643-00-0001
643-00-0002
14013
769371

N4524000193
N4524000194
8424000333
8424000334

43.

Elektrowciąg udźwig 1,5 t

44.

Wózek widłowy 1,75 t typ CPCD18N-RW9
Podnośnik kolumnowy 6×8,2 t
STERTIL KONI ST 1082FW
Wózek widłowy 45L-7A

19.

Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy
Torowo-Sieciowy

Wydział Remontowy (ER )– ul. Klonowica 5, Szczecin

45.
46.*

91101279

8424000789

060611064/2006

N4724001157

przewijalnia wirników
hala główna
(tokarka kołowa)
hala główna kanał 17
hala główna kanał 15
hala główna
hala główna kanał 1
hala główna
(rondo elektryczne)
wydział ER

TM158425…30

N4524000780

wydział ER

HHKHHL06JK0000579

N4724004271

Wydział ER

Magazyn Główny – ul. Klonowica 5, Szczecin
47.

Suwnica pomostowa podwieszana

42447

N3324000804

wydział ER

* Uwaga: urządzenie wskazane w tabeli pod pozycją nr 46* objęte jest gwarancją do 31 sierpnia 2021 r. Zostanie objęte przedmiotem umowy
dopiero po upływie terminu gwarancji wskazanego w zdaniu poprzednim.
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Załącznik nr 2 do umowy nr …/TS/DZ…/2020
WYKAZ CZĘŚCI I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH SPRAWDZENIU I – W PRZYPADKU, GDY BĘDĄ
TEGO WYMAGAŁY ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY – NAPRAWIE, WYMIANIE LUB
UZUPEŁNIENIU NA KOSZT WYKONAWCY
DOTYCZY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH I PODNOŚNIKOWYCH (poz.: 1-4, 7-14,17-21,31-43,
45 i 47 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy):
1. Cewki styczników.
2. Styki styczników.
3. Komory gaszeniowe.
4. Okładziny hamulcowe (cierne).
5. Przycisk kaset sterowniczych.
6. Wyłączniki, przełączniki, mikrowyłączniki.
7. Zaciski listew sterowniczych.
8. Bezpieczniki.
9. Śruby stykowe.
10. Główki bezpiecznikowe.
11. Żarówki sygnalizacyjne.
12. Oprawa E27.
13. Śruby maszynowe.
14. Wkręty.
15. Nakrętki.
16. Podkładki.
17. Zawleczki.
18. Sprężyny.
19. Zaciski linowe.
20. Oleje - do uzupełnienia stanu.
21. Smary stałe - do uzupełnienia stanu.
22. Smarowniczki wkrętne.
23. Farby olejne.
24. Szablony: instrukcje obsługi i numery inwentarzowe UDT.
25. Kasety sterownicze.
26. Przewody sterownicze i zasilające.
27. Oprawy ochronne przewodów.
DOTYCZY WÓZKÓW WIDŁOWYCH (poz.: 5, 6, 15-16, 44 i 46 – zgodnie z załącznikiem nr 1
do umowy):
1. Żarówki lamp sygnalizacyjnych.
2. Żarówki lamp oświetlenia zewnętrznego.
3. Gałki.
4. Śruby.
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5. Nakrętki.
6. Podkładki.
7. Zawleczki.
8. Smary.
9. Olej - do uzupełnienia stanu.
10. Płyny - do uzupełnienia stanu.
DOTYCZY DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH (poz.: 22-30 – zgodnie z załącznikiem nr 1
do umowy):
1. Cewki styczników.
2. Styki styczników.
3. Komory gaszeniowe.
4. Okładziny hamulcowe (cierne).
5. Przycisk kaset sterowniczych.
6. Wyłączniki, przełączniki, mikrowyłączniki.
7. Zaciski listew sterowniczych.
8. Bezpieczniki.
9. Śruby stykowe.
10. Główki bezpiecznikowe.
11. Żarówki sygnalizacyjne.
12. Oprawa E27.
13. Śruby maszynowe.
14. Wkręty.
15. Nakrętki.
16. Podkładki.
17. Zawleczki.
18. Sprężyny.
19. Zaciski linowe.
20. Oleje - do uzupełnienia stanu.
21. Smary stałe - do uzupełnienia stanu.
22. Smarowniczki wkrętne.
23. Farby olejne.
24. Szablony: instrukcje obsługi i numery inwentarzowe UDT.
25. Kasety sterownicze.
26. Przewody sterownicze i zasilające.
27. Oprawy ochronne przewodów.
28. Liny.
29. Haki.
30. Rozdzielacze.
31. Siłowniki.
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32. Pomost.
33. Mechanizm obrotu.
34. Ograniczniki krańcowe.
35. Przewody hydrauliczne.
36. Łożyska.
37. Klocki prowadzące.
38. Podpory.
39. Wciągarka.
40. Panel sterowniczy.

...................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do umowy nr …/TS/DZ/…/2020
WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, PODNOŚNIKOWYCH ORAZ WÓZKÓW WIDŁOWYCH
DOTYCZY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I PODNOŚNIKOWYCH (poz.: 1-4, 7-14, 17-34, 36 i 38 –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy):
1. Pomiary elektryczne (skuteczność działania środków ochronnych przeciwporażeniowej i rezystancji
izolacji).
2. Wykonanie regulacji urządzeń zgodnie z DTR i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego
rodzaju urządzeń.
3. Sprawdzenie całości konstrukcji osłon blaszanych – elementy skorodowane oczyścić i pomalować,
a wymagające wymiany – wymienić na nowe.
DOTYCZY WÓZKÓW WIDŁOWYCH (poz.: 5-6, 15-16, 44 i 46 – zgodnie z załącznikiem nr 1
do umowy):
Sprawdzenie, regulacja:
1. Funkcjonowania przyrządów kontrolnych, świateł ostrzegawczych oraz zewnętrznych, sygnału
dźwiękowego.
2. Stanu technicznego kół, ogumienia, regulacja ciśnienia kół.
3. Działania hamulca zasadniczego i pomocniczego.
4. Zakresu prac cylindrów pochylania (równoległości działania).
5. Stanu technicznego łańcuchów masztu, równomierności naciągu łańcuchów.
6. Funkcjonowania rolek w maszcie i wózku podnoszenia.
7. Luzów poprzecznych w maszcie i wózku podnoszenia.
8. Stanu prowadnic oraz punktów kotwiczenia masztu.
9. Zużycia, kąta i równoległości wideł.
10. Działania zamków wideł.
11. Szczelności układu pochylania oraz podnoszenia masztu.
12. Szczelności silnika oraz zbiorników.
13. Szczelności układu hamulcowego.
14. Działania sprzęgła, mechanizmu przekładniowego.
15. Naciągu paska klinowego.
16. Luzów w punktach przegubów osi skrętnej, zwrotnicach i piastach kół.
17. Luzu obwodowego koła kierownicy.
18. Stanu akumulatora oraz układu ładowania.
19. Działania rozrusznika.
20. Połączeń śrubowych.
21. Całości konstrukcji wózka.
22. Stanu zamknięcia pokrywy silnika oraz mocowania fotela.
23. Elementy metalowe wymagające konserwacji oczyścić i pomalować, a wymagające wymian –
wymienić na nowe.
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DOTYCZY DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH (poz.: 22-30 – zgodnie z załącznikiem nr 1
do umowy):
1. Wykonanie regulacji urządzeń zgodnie z DTR i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego
rodzaju urządzeń.
2. Sprawdzenie całości konstrukcji osłon blaszanych – elementy skorodowane oczyścić i pomalować,
a wymagające wymiany – wymienić na nowe.
3. Smarowanie.

……..………………….………………………........................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do umowy nr …/TS/DZ/…/2020

Data ………………………
Nr …………

PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY
Z zakresu wykonania prac dodatkowych, o których mowa w § 3 umowy.

Rodzaj urządzenia

Lokalizacja

Nr ewidencyjny

Zlecenie nr …………
z dn. …………

Zakres zleconych prac

Zestawienie użytych nowych
materiałów

Zgłoszenia do naprawy
Termin
Wykonania
Uwagi:

WYKONAWCA

ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
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Załącznik nr 5 do umowy nr …/TS/DZ/…/2020

Tabela

Lp.

Nazwa urządzenia

Nr
fabryczny

1

2

3

Nr
rejestracyjny
UDT
4

Cena
jednostkowa
netto w zł
(za 1 m-c)
5

Zajezdnia Pogodno
1.
2.

Żuraw AS5-3,5 (0,5 t)

424355/03

N8224001805

Suwnica P500 Olympia (1,6 t)

424355/02

N3324001057

3.

Suwnica P500 Olympia (6,3t)

424355/01

N3324001056

4.
5.

Dźwignik kanałowy-winda (0,9T)
Wózek widłowy 3,0t typ CPCD30NRW15
Wózek widłowy 1.75t typ CPCD18NRW10
Podnośnik kolumnowy 8x8,2t
STERTIL KONI ST 1082W
Podnośnik kolumnowy 8x8,5t ST1085
FWGLB

1008

N9524000108

070100024

N4724001252

070411049

N4724001511

TM158431…38

N4524000777

UN220991…998

N4524001390

GS30C-4269

N3709004286

6.
7.
8.
9.

Podest ruchomy GS-1932 nożycowy

10.

Elektrowciąg (1,5T)

11.
12.
13.

Elektrowciąg (2T)
Dźwignik kanałowy-winda (0,9T)
Dźwignik śrubowy-obrotnica (4T)
Podnośnik kolumnowy 6x8,2t ST
1082FW
Wózek widłowy 3,0 t HYUNDAI 30D7
Wózek jezdniowy podnośnikowy 15L7M (1.5 t) Hyundai

Zajezdnia Golęcin

14.
15.
16.

4084

8424000834

769379
23/951
1203

8424004307
N9524000105
N9524000106

TM147027…032

N4524000680

HA0310252/2007

N4724001510

HHKHHH13AG0000420

N4724003717

Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej

17.

Dźwig towarowo-osobowy MGE
(5-przyst.)

53705

N3124000549

18.

Elektrowciąg

25791

N842401234

19.

Żuraw samochodowy Scania/PIMB
R/TRAM 193, typ 6x4/TRAM193

YS2R6X40002059691

N3224001401

20.

Podest ruchomy MONTRAKS 5PS

WMAN08ZZ1DY297196

N3724000579

21.

Podnośnik PT-20

WFOFXXTTFFDC51860

N3724000602

22.

Podest ruchomy SWN21

2924

N3724000190

23.

Żuraw DS-0125K

1

N3224000532

24.

Podest ruchomy SWN11

2381

N3724000193

25.

Podest ruchomy SWN11

2001

N3724000194

26.

Podest ruchomy SWN11

2002

N3724000221

27.

Podest ruchomy SWN11

2307

N3724000220

28.

Żuraw 65A.22

6016

N8224001352

29.

Żuraw DS-0125K

42

N3224000254

30.

Żuraw FASSI45A

6159

N8224000986

Wydział Remontowy
31.

Suwnica udźwig 5 t typ JPE

42648

N3324000268

32.

Suwnica udźwig 5 t typ NJE
Suwnica udźwig 3 t
Suwnica udźwig 1,5 t

42647

N3324000269

33.
34.

0069
0085

N3324000370
N3324000371

35.

Suwnica udźwig 1,5 t

0070

N3324000372

36.
37.

Suwnica udźwig 3 t
Suwnica udźwig 2 t typ NJE

0084
42449

N3324000373
N3324000374

38.

Suwnica udźwig 3 t

0068

N3324000375
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Cena
jednostkowa
brutto w zł
(za 1 m-c)
6

Stawka
podatku
VAT %
7

39.

Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t

643-00-0001

N4524000193

40.

Dźwignik hydrauliczny udźwig 18 t

643-00-0002

N4524000194

41.

Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Elektrowciąg udźwig 1,5 t
Wózek widłowy 1,75 t typ CPCD18NRW9
Podnośnik kolumnowy 6x8,2 t
STERTIL KONI ST 1082FW
Wózek widłowy 45L-7A

42.
43.
44.
45.
46.*

14013

8424000333

769371
91101279

8424000334
8424000789

060611064/2006

N4724001157

TM158425…30

N4524000780

HHKHHL06JK0000579

N4724004271

Magazyn Główny
47.

Suwnica pomostowa podwieszana

42447

N3324000804

RAZEM
* Urządzenie wskazane w tabeli pod pozycją nr 46* objęte jest gwarancją do 31 sierpnia 2021 r. Zostanie objęte przedmiotem umowy dopiero po
upływie terminu gwarancji wskazanego w zdaniu poprzednim.

……………………………...
(podpis wykonawcy)
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