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Gdańsk, dnia 09.07.2015r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 2/ZP/2015 
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego 
(demontaż starego dźwigu, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego) w Domu Muzyka 
(ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); usługi polegające na serwisie dźwigu; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk) 
 
Informujemy, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zapytania odnośnie wyjaśnienia zapisów SIWZ dotyczyły niżej wymienionych kwestii: 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Prosimy o dokonanie zmiany warunków udziału w postępowaniu na poniższe: 
W zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem minimum jednego zamówienia 
polegającego na wykonaniu:  
robót budowlanych, tj. dostawa i montaż dźwigu (dźwigów) w obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków lub w obiektach położonych na terenie wpisanym do 
rejestru zabytków o wartości zamówienia minimum 140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - to w tym okresie;  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnia powyższy wniosek Wykonawcy i dokonuje zmiany treści SIWZ w 
poniższym zakresie poniższych punktów oraz w zakresie załącznika nr 3 (wykaz wykonanych 
robót budowlanych) do SIWZ. Załącznik nr 3 (wykaz wykonanych robót budowlanych) po 
zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma. Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę 
na zmienionym załączniku nr 3. 
 
ZAPISY SIWZ PRZED ZMIANĄ 
 

ZAPISY SIWZ PO ZMIANIE 

Punkt V.1.2. 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
niezbędnych do realizacji zamówienia; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca wykazał się 
należytym wykonaniem:  

Punkt V.1.2. 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
niezbędnych do realizacji zamówienia; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca wykazał się 
należytym wykonaniem:  
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minimum dwóch zamówień polegających na 
wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i 
montaż dźwigu (dźwigów) w obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków o wartości zamówienia minimum 
140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - to w 
tym okresie;  
 

minimum jednego zamówienia 
polegającego na wykonaniu robót 
budowlanych, tj. dostawa i montaż dźwigu 
(dźwigów) w obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków lub w 
obiektach położonych na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków (na terenie ochrony 
konserwatorskiej) o wartości zamówienia 
minimum 140.000 zł brutto każde 
zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - to w 
tym okresie;  
 

Punkt V.1.2.1.b. 
b) wykaz (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót 
budowlanych, potwierdzający wykonanie: 
minimum dwóch zamówień polegających na 
wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i 
montaż dźwigu (dźwigów) w obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków o wartości zamówienia minimum 
140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - to w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 

Punkt V.1.2.1.b. 
b) wykaz (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót 
budowlanych, potwierdzający wykonanie: 
minimum jednego zamówienia 
polegającego na wykonaniu robót 
budowlanych, tj. dostawa i montaż dźwigu 
(dźwigów) w obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków lub w 
obiektach położonych na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków (na terenie ochrony 
konserwatorskiej) o wartości zamówienia 
minimum 140.000 zł brutto każde 
zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - to w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 

Punkt VI.1.2. 
1.2. wykaz (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót 
budowlanych, potwierdzający wykonanie: 
minimum dwóch zamówień polegających na 
wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i 
montaż dźwigu (dźwigów) w obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków o wartości zamówienia minimum 
140.000 zł brutto każde zamówienie,  

Punkt VI.1.2. 
1.2. wykaz (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót 
budowlanych, potwierdzający wykonanie: 
minimum jednego zamówienia 
polegającego na wykonaniu robót 
budowlanych, tj. dostawa i montaż dźwigu 
(dźwigów) w obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków lub w 
obiektach położonych na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków (na terenie ochrony 
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w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - to w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 

konserwatorskiej) o wartości zamówienia 
minimum 140.000 zł brutto każde 
zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - to w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 

 
Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ, w poniższym zakresie: 
- w zakresie zapisów wskazanych niżej w tabeli i pod tabelą, 
-  zmienia zapisy formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie punktu 3 (w tabeli 
zostaje usunięta pozycja nr 5) i w zakresie parametrów dźwigu (zmiana dotyczy zapisów o 
sterowaniu i polega na wykreśleniu myślnika 8 oraz zapisów o kabinie w myślniku 4 oraz 
zapisów o kasecie wezwań w myślniku 5), 
- zmienia zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 
zakresie parametrów dźwigu (zmiany zaznaczono na niebiesko). 
Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę na zmienionym formularzu oferty.     
Formularz oferty po zmianie stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót po zmianie stanowi załącznik do 
niniejszego zawiadomienia.  
ZAPISY SIWZ PRZED ZMIANĄ 
 

ZAPISY SIWZ PO ZMIANIE 

Punkt XX.3: 
3. Oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów: 
- ilość punktów uzyskanych za kryterium: 
cena robót budowlanych, koszty 
serwisowania dźwigu (cena za usługi 
polegające na serwisie dźwigu), okres 
gwarancji, koszty eksploatacji dźwigu 
rozumiane jako cena części zamiennych, 
możliwość blokady drzwi za pomocą 
odpowiedniego przycisku (bez konieczności 
używania klucza),  
zostanie uznana przez Zamawiającego za 
ofertę najkorzystniejszą dla przedmiotu 
zamówienia. 

Punkt XX.3: 
3. Oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów: 
- ilość punktów uzyskanych za kryterium: 
cena robót budowlanych, koszty 
serwisowania dźwigu (cena za usługi 
polegające na serwisie dźwigu), okres 
gwarancji, koszty eksploatacji dźwigu 
rozumiane jako cena części zamiennych, 
posiadanie przez dźwig napędu pasowego) 
zostanie uznana przez Zamawiającego za 
ofertę najkorzystniejszą dla przedmiotu 
zamówienia. 
 

Punkt III.A.3.3. 
3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia, wskazanego w punkcie III.A.3.1 
SIWZ, określa następująca dokumentacja: 
1) przedmiary robót (opracowany w czerwcu 
2015r. przez Marka Skolimowskiego); 

Punkt III.A.3.3. 
3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia, wskazanego w punkcie III.A.3.1 
SIWZ, określa następująca dokumentacja: 
1) przedmiary robót (opracowany w czerwcu 
2015r. przez Marka Skolimowskiego); 
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2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (opracowana w 
czerwcu 2015r. przez Marka 
Skolimowskiego); 
3) rysunki dźwigu; 
4) projekt okablowania dla windy (dźwigu) w 
zakresie  centrali SSP; projekt zawiera 
również opis położenia instalacji 
telefonicznej (teletechnicznej), który nie 
stanowi przedmiotu zamówienia; 
Wykonawca ma wykonać tylko roboty w 
zakresie instalacji ppoż.; 
5) plan instalacji przeciwpożarowej. 
 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (opracowana w 
czerwcu 2015r. przez Marka 
Skolimowskiego); 
3) projekt okablowania dla windy (dźwigu) w 
zakresie  centrali SSP; projekt zawiera 
również opis położenia instalacji 
telefonicznej (teletechnicznej), który nie 
stanowi przedmiotu zamówienia; 
Wykonawca ma wykonać tylko roboty w 
zakresie instalacji ppoż.; 
4) plan instalacji przeciwpożarowej. 
 

Paragraf 2 ust.5 wzoru umowy 
5. Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia, wskazanego w ust. 3 
niniejszego paragrafu, określa następująca 
dokumentacja: 
1) przedmiary robót (opracowany w czerwcu 
2015r. przez Marka Skolimowskiego); 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (opracowana w 
czerwcu 2015r. przez Marka 
Skolimowskiego); 
3) rysunki dźwigu; 
4) projekt okablowania dla windy (dźwigu) w 
zakresie  centrali SSP; projekt zawiera 
również opis położenia instalacji 
telefonicznej (teletechnicznej), który nie 
stanowi przedmiotu zamówienia; 
Wykonawca ma wykonać tylko roboty w 
zakresie instalacji ppoż.; 
5) plan instalacji przeciwpożarowej. 
 

Paragraf 2 ust.5 wzoru umowy 
5. Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia, wskazanego w ust. 3 
niniejszego paragrafu, określa następująca 
dokumentacja: 
1) przedmiary robót (opracowany w czerwcu 
2015r. przez Marka Skolimowskiego); 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (opracowana w 
czerwcu 2015r. przez Marka 
Skolimowskiego); 
3) projekt okablowania dla windy (dźwigu) w 
zakresie  centrali SSP; projekt zawiera 
również opis położenia instalacji 
telefonicznej (teletechnicznej), który nie 
stanowi przedmiotu zamówienia; 
Wykonawca ma wykonać tylko roboty w 
zakresie instalacji ppoż.; 
4) plan instalacji przeciwpożarowej. 
 

 
Punkt XX.2 i XX.2.1 przed zmianą 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
- cena za roboty budowlane polegające na wymianie (demontaż obecnego dźwigu 
osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego) dźwigu: 88 % 
- koszty serwisowania dźwigu osobowego (cena za usługi polegające na serwisie dźwigu) w 
okresie 3 lat: 4,5%  
- okres gwarancji: 0,5% 
- koszty eksploatacji dźwigu osobowego (rozumiane jako cena części zamiennych): 5%  
- możliwość blokady drzwi za pomocą odpowiedniego przycisku (bez konieczności 
używania klucza): 2% 

 
2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru : 
                                                                   

 najniższa cena oferty  
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 (spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------x 88  x 100 

cena badanej oferty 
 
Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 88 punktów. 
Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym 
wzorem) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie 
kryterium: cena. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
Punkt XX.2 i XX.2.1 po zmianie 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
- cena za roboty budowlane polegające na wymianie (demontaż obecnego dźwigu 
osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego) dźwigu: 85%  
- koszty serwisowania dźwigu osobowego (cena za usługi polegające na serwisie dźwigu) w 
okresie 3 lat: 4,5%  
- okres gwarancji: 0,5% 
- koszty eksploatacji dźwigu osobowego (rozumiane jako cena części zamiennych): 5%  
- posiadanie przez dźwig napędu pasowego: 5% 

 
2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru : 
                                                                   

 najniższa cena oferty  
 (spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  

liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x  85% x 100 
cena badanej oferty 

 
Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 85 punktów. 
Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym 
wzorem) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie 
kryterium: cena. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
Ponadto Zamawiający: 
1) wykreśla treść punkt XX.2.5 i daje mu nowe brzmienie, jak niżej: 
2.5. Punkty za napęd pasowy  
 

ilość punktów za napęd pasowy w badanej ofercie 
liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 5 % x 100 

najwyższa ilość punktów za napęd pasowy  
 
 
Sposób przyznania punktów: 
nie ma napędu pasowego: 0 punkt; 
jest napęd pasowy: 5 punkty.  
 
2) usuwa rysunek dźwigu, stanowiący załącznik do SIWZ,   
3) usuwa załącznik nr 11 do SIWZ, który został wprowadzony poprzez zawiadomienie o 
zmianie SIWZ w dniu 08.07.2015r. 
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W związku ze zmianami treści SIWZ  Zamawiający ustala nowe terminy: 
- termin składania ofert: do dnia 24.07.2015r. do godz. 12:00 
- termin otwarcia ofert: dnia  24.07.2015r. o godz. 12:30 
 
ZAPISY SIWZ PRZED ZMIANĄ 
 

ZAPISY SIWZ PO ZMIANIE 

Punkt X.15 SIWZ przed zmianą 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy 
dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi 
(nazwa Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem 
tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na roboty budowlane polegające 
na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi 
polegające na serwisie dźwigu w Domu Muzyka 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku,  nr postępowania: 8/ZP/2015,  nie otwierać 
przed 10.07.2015r. godz. 12:30” 
 

Punkt X.15 SIWZ po zmianie 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy 
dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi 
(nazwa Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem 
tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na roboty budowlane polegające 
na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi 
polegające na serwisie dźwigu w Domu Muzyka 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku,  nr postępowania: 8/ZP/2015,  nie otwierać 
przed 24.07.2015r. godz. 12:30” 
 

Punkt XVI.1 SIWZ przed zmianą  
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać do dnia 10.07.2015r. do 
godz. 12:00, osobiście lub przez posłańca (poczta, 
kurier) - decyduje data otrzymania oferty przez 
Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w 
siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. 
Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień 
Publicznych (pokój 415, budynek czerwony). 
 

Punkt XVI.1 SIWZ po zmianie  
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać do dnia 24.07.2015r. do 
godz. 12:00, osobiście lub przez posłańca (poczta, 
kurier) - decyduje data otrzymania oferty przez 
Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w 
siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. 
Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień 
Publicznych (pokój 415, budynek czerwony). 
 

Punkt XVII.1 SIWZ przed zmianą  
XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  10.07.2015r. o 
godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. 
Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień 
Publicznych (pokój 415, budynek czerwony). 
 

Punkt XVII.1 SIWZ po zmianie  
XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  24.07.2015r. o 
godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. 
Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień 
Publicznych (pokój 415, budynek czerwony). 
 

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1) FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianie, 
2) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ) po zmianie, 
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych po zmianie, 
4) SIWZ po zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 
......................................      
pieczątka Wykonawcy 
................................................... 
 miejscowość i data  

OFERTA 
na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi polegające na serwisie 
dźwigu w Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z SIWZ i załącznikami do niej, 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu 
osobowego oraz na usługi polegające na serwisie dźwigu w Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku,  
 
My (ja) niżej podpisani(y) reprezentujący:  
 
............................................................................................................................................................................. 
nazwa i adres  Wykonawcy 
 
W przypadku składania oferty wspólnej: 
nazwa i adres Wykonawców:  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa i adres pełnomocnika Wykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu 
osobowego (o parametrach wskazanych w niniejszym załączniku),  za cenę: 
 
cena brutto ................................................... zł  
w tym obowiązujący podatek VAT:  23 %  (roboty budowlane wykonywane w Domu Muzyka są objęte 23% 
stawką VAT). 
 
2) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego w okresie 
3 lat, za cenę (zwaną w SIWZ, w kryteriach oceny ofert,  jako koszty serwisowania dźwigu) wskazaną w 
tabeli. 
Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, w szczególności: 
- koszty czynności wskazanych w punkcie III.A.4.1 SIWZ, wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania tych 
czynności, przy czym w okresie gwarancji Wykonawca bezpłatnie usunie wady, usterki i zgłaszane awarie 
dźwigu;  
- koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, związane z przedmiotem zamówienia wskazanym w 
punkcie III.A.4.1 SIWZ. 
 
 

 

Okres  
świadczenia 
usług  
(liczba miesięcy) 

Kwota netto  
za 1 miesiąc 
(w PLN) 

Wartość netto  
za 36 miesięcy 
(w PLN) 

Wartość brutto 
za 36 miesięcy 
(w PLN) 

Koszty serwisowania 
dźwigu osobowego (cena 
usług polegających na 
serwisie dźwigu 
osobowego) 
 

36 miesięcy    

  
wartość brutto = wartość netto + podatek VAT  
 

............................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 
ciąg dalszy 

 
3) oświadczamy, że aktualnie obowiązująca cena (zwana w SIWZ, w kryteriach oceny ofert, jako koszty 
eksploatacji dźwigu) części zamiennych, wynosi: 
 

L.p. 

Nazwa części zamiennej ilość 

cena 
jedn. 
netto 
(w PLN) 

cena 
jedn. 
brutto 
(w PLN) 

Nazwa 
Producenta 

1 Falownik 1 szt.    
2 sterownik główny  1 szt.    
3 kaseta wezwań (na przystankach) 1 szt.    
4 piętrowskazywacz 1 szt.    
5 panel sterowania w kabinie 1 szt.    
6 lustro 1 szt.    
  

Aktualnie obowiązująca cena części zamiennych  
(suma cen z pozycji od 1 do 6) 

    

  
Cena jedn. brutto = cena jedn. netto + podatek VAT  
 
Oświadczamy, że powyżej podane części są częściami zamiennymi do dźwigu oferowanego w niniejszej 
ofercie.   
Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają: 
- cenę producenta, 
- marżę, 
Oświadczamy, że powyższe ceny nie zawierają rabatów ani upustów Wykonawcy.  
Oświadczamy, że powyższe ceny są cenami aktualnie obowiązującymi.  
 
Przyjmujemy do wiadomości, że powyższe ceny są podane tylko w celu oceny oferty w zakresie kosztów 
eksploatacji dźwigu oferowanego w niniejszej ofercie. 
 
4) oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty; 
5) potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania; 
6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i załącznikami do 
niej), w tym ze wzorami umów (załącznik nr 9, załącznik nr 10 do SIWZ); akceptujemy ich treść bez zastrzeżeń; 
7) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorach umów; 
8) oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 
9) oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 
10) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów, na warunkach określonych we 
wzorach umów (załącznik nr 9, załącznik nr 10 do SIWZ), w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego; 
 
11) oświadczamy, że: 
a) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia* /  
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:* 
...................................................................................................................................................................................
................. 
c) podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w 
art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, są to:* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 

.......................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 
ciąg dalszy 

 
 
 
 
12) oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować całość przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w punkcie IV SIWZ. 
13) oświadczamy, że udzielamy gwarancji: na dźwig osobowy wraz z wszystkimi pracami i materiałami 
niezbędnymi do montażu dźwigu (należy podać okres gwarancji w pełnych miesiącach):  
 
………………… (minimum 36 miesięcy, maksimum 42 miesiące) licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez zastrzeżeń. 
 
14) oświadczamy, że niniejsza oferta:  
nie zawiera*/zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* 
* niepotrzebne skreślić 
 
15) oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 
 
16) oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że złożyliśmy wszystkie 
wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;  
 
17) w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy 
będzie podpisana przez:   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
podać imiona i nazwiska oraz stanowiska 
 
18) numer rachunku bankowego Wykonawcy:  
...................................................................................................................................................................................
. 
podać nazwę Banku i numer konta 
 
19)  Internet: http:// ............................................................................................................................................ 
 
20) e-mail: ........................... @ .....................................tel: ............................., Fax: ........................ 
21) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
.............................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

       lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 
ciąg dalszy 

22) WYMAGANE PARAMETRY DŹWIGU OSOBOWEGO 
1 szt. dźwigu osobowego elektrycznego linowego lub pasowego, cichego (cała praca dźwigu nie może 
przekroczyć 60dB), odpowiadającego wymogom stawianym w windach osobowych w budynkach użyteczności 
publicznej o następujących parametrach technicznych: 
 

Udźwig 
nominalny 

Min 675 kg  

Liczba 
przystanków 

5 (Parter, I p, II p, IIIp i IV p.) 

Ilość dojść 5 – rozmieszczonych dwustronnie 
Prędkość 1,0m/s 
Wysokość 
podnoszenia 

15,1 m 

Napęd - napęd elektryczny bezreduktorowy; 
- umieszczony w szybie; 
- regulowany falownikowo z enkoderem, z płynną regulacją prędkości; 
- linowy lub pasowy, przy czym jeśli wymagane jest urządzenie sprawdzające stan zużycia 
pasów będzie ono ujęte w cenie dźwigu; 

Sterowanie - sterowanie mikroprocesorowe, simplex;  
- zbiorczość góra/ dół; 
- z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych; 
- zapis usterek w pamięci procesora. Sterownik rejestruje ilość jazd i minimum 25 ostatnich 
usterek w pracy dźwigu w pamięci dostępnej po zaniku zasilania. Usterki zapisywane są wraz z 
numerem przystanku (pozycja kabiny); 
- system zdalnego monitoringu pracy dźwigu, informujący natychmiast o powstałej usterce 
centrum monitoringu firmy serwisującej; 
- dźwig nie wymaga użycia dodatkowego urządzenia do konserwacji i/lub przeprowadzenia 
niektórych badań (tzw. testera). Dopuszcza się dźwig z użyciem dodatkowego urządzenia do 
konserwacji i/lub przeprowadzenia niektórych badań (tzw. testera). Urządzenie to musi być 
wówczas zawarte w cenie oferty, stanowiąc część przedmiotu zamówienia; 
- dostęp do parametrów sterowania dźwigu i rejestru usterek jest umożliwiony w trybie 
tekstowym w języku polskim i angielskim; lub w postaci kodów błędów dokładnie opisanych w 
instrukcji obsługi; 
- rozpoznawanie przez sterownik jazdy pustej kabiny (tzn. jeżeli system wykryje, że na dwóch 
kolejnych przystankach nikt nie wsiądzie,  lub nie wysiądzie z kabiny wszystkie dyspozycje 
zostaną skasowane - zabezpieczenie przed zabawą dźwigiem przez np. dzieci);  
- szafa sterowa na ostatnim przystanku, w ościeżnicy drzwi szybowych, zlicowana z ościeżami; 
- funkcja „Stand-by”; 
- interkom; 
- gong; 

Drzwi - szybowe i kabinowe otwierane automatycznie, teleskopowe dwu panelowe, o wymiarach 
900x2000mm, wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej o strukturze wzór płótno, bez 
odporności ogniowej, z progami aluminiowymi, każde z drzwi wykonane z jednolitego 
elementu bez łączeń; 
- z regulowaną prędkością zamykania i otwierania drzwi oraz czasami otwarcia;  
- drzwi kabinowe dodatkowo wyposażone w kurtynę świetlną min 8 punktową; 

Kabina - kabina przelotowa o wymiarach (mm):  1.200szer. x 1.400gł. x 2.150wys. Zamawiający 
dopuszcza inne wymiary kabiny pod warunkiem utrzymania udźwigu (min. 675 kg) oraz 
dokonania przez Wykonawcę stosownych pomiarów szybu; 
- ściany kabiny panelowe w pionie, wykładane laminatem o grubości minimum 0,8mm, 
strukturze gładkiej (SEI) w kolorze równoważnym do 868 SEI Grigio Medio; 
- panele ścienne: po stronie z lustrem - o tej samej szerokości po obu stronach lustra lub jeden 
panel bez łączeń na całą szerokość/wysokość kabiny, po stronie z panelem dyspozycji - o tej 
samej szerokości po obu stronach panelu lub jeden panel bez łączeń na całą szerokość/ 
wysokość kabiny. Szerokość paneli jeśli nie stanowią one jednego elementu na przeciwległych 
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ścianach, tj. na ścianie po stronie lustra i na ścianie z panelem dyspozycji, może być różna. 
Panele wykończone kątownikiem wykonanym ze stali nierdzewnej satyna o szerokości 
maksimum 5mm; 
- sufit kabiny podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej satyna malowany proszkowo na 
kolor najbardziej zbliżony do paneli kabiny (do uzgodnienia z Zamawiającym), otwory 
wykonane w porozumieniu z Zamawiającym; 
- wentylator uruchamiany automatycznie przy ruchu kabiny; 
- podłoga kabiny wyłożona wykładziną podłogową dostarczoną przez Zamawiającego. Montaż 
przez Wykonawcę; 
- lustro umieszczone na prawej ścianie kabiny (w przypadku wejście z parteru) wysokość: od 
cokołu przypodłogowego do sufitu, szerokie na minimum 70 cm, klejone, bezpieczne z 
atestem, o grubości minimum 4,5 mm, zlicowane ze ścianą w przypadku dzielonego panelu 
ściennego; 
- poręcz po 1 stronie okrągła o średnicy minimum 40 mm długości minimum 1200 mm, 
zakończona prosto, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie bocznej (prawa 
strona od wejścia do kabiny z parteru); 
- cokoły przypodłogowe o wysokości minimum 80 mm, grubości minimum 12mm, wykonane 
ze stali nierdzewnej satyna. 

Oświetlenie - oświetlenie górne kabiny wykonane w technologii LED o zabarwieniu ciepłym 3000- 4000 K; 
- automatyczne wyłączenie oświetlenia górnego po 5 minutach przestoju windy z 
wykluczeniem postoju związanego z awarią. 

Oświetlenie 
awaryjne 

- utrzymanie przez minimum 2 godz. 

Panel dyspozycji - panel dyspozycji umieszczony po lewej stronie kabiny (wejście z parteru), 
- wysokość od 1050mm do maksymalnej wysokości kabiny,  
- szerokość minimum 195 do maximum 240 mm.  
- szczegóły wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym;  
- wykonany ze stali nierdzewnej satyna; 
- z dźwiękową i świetlną sygnalizacją przeciążenia kabiny; 
- z piętrowskazywaczem LED lub cyfrowym LCD o wymiarach minimum 121x92 mm, wysokość 
cyfry minimum 50mm, wyświetlającym piętro, na którym aktualnie znajduje się dźwig, strzałki 
dalszego kierunku jazdy, datę i godzinę;  
- panel dyspozycji wyposażony w: 

• przyciski otwierania i zamykania drzwi,  
• przyciski dyspozycji przystanków,  
• przycisk alarmowy,  
• głośniki i mikrofon do łączności alarmowej oraz powiadamiania głosowego (piętro, 

przeciążenie); 
- przyciski w panelu dyspozycji wraz z obudowami wykonane ze stali szlachetnej satyna, 
kwadratowe (minimum 45mmx45mm – wymiar zewnętrzny z obudową, minimum 
34mmx34mm – wymiar samego przycisku) wypukłe, napisy wytłaczane zaczernione laserem, 
wysokość znaków minimum 15 mm, podświetlane na biało, czerwono lub niebiesko po 
przyjęciu dyspozycji, grafika Braille’a wytłoczona na przycisku;  
- wzór przycisku do uzgodnienia z Zamawiającym; 
- przycisk otwierania drzwi z funkcją blokady zamykania drzwi (bez klucza). Blokada otwartych 
drzwi poprzez kilkusekundowe przytrzymanie przycisku otwarcia drzwi w panelu sterowania w 
kabinie. Zdjęcie blokady automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu lub poprzez 
ponowne naciśnięcie przycisku otwarcia drzwi; Zamawiający dopuszcza, by blokada drzwi była 
zdejmowana za pomocą klucza; 

Kasety wezwań - umieszczone pionowo z boku przy wejściu do windy, do montażu w futrynie; 
- wykonane ze stali nierdzewnej, satyna; 
- zintegrowane z ekranem – piętrowskazywaczem LED lub LCD; 
- przyciski w kasecie wezwań wraz z obudowami wykonane ze stali szlachetnej satyna, 
kwadratowe (minimum 45mmx45mm – wymiar zewnętrzny z obudową, minimum 
34mmx34mm – wymiar samego przycisku) wypukłe piktogramy wytłaczane zaczernione 
laserem, podświetlane na biało, czerwono lub niebiesko po przyjęciu dyspozycji; 
- ekrany LCD lub LED mają wyświetlać numer piętra, kierunek jazdy dźwigu,  

Łączność 
alarmowa 

- połączenie telefoniczne możliwe tylko wówczas, gdy dźwig jest w awarii; 
- komunikacja ze służbami ratowniczymi i pracownikami recepcji obiektu Zamawiającego 
poprzez bramkę GSM uruchamiana tylko w momencie awarii dźwigu. Opłacenie abonamentu 
związanego z działaniem łączności GSM i zapewnienie sprawności połączeń należy do 



 12 

Wykonawcy. Koszt abonamentu wykonawca ma obowiązek ująć w miesięcznej cenie 
ryczałtowej usługi serwisu (określonej odrębnie w SIWZ), którą Wykonawca podaje w 
formularzu oferty (punkt 2). 

Zjazd awaryjny - w przypadku zaniku napięcia zjazd awaryjny następuje na najbliższy przystanek z 
automatycznym otwarciem drzwi. 

Zjazd pożarowy - integracja z centralką ppoż. budynku (w trakcie jazdy pożarowej należy zapewnić ciągłość 
zasilania); 
- w przypadku alarmu p.poż. zjazd na parter budynku z automatycznym otwarciem drzwi. 

Informacja 
głosowa 

- Informacja głosowa w kabinie w kabinie: 
informująca o położeniu windy; 
w 2 językach (pl i ang); 
o treści podanej przez Zamawiającego. 

 
 
Gabaryty budowlane szybu: szer. szybu 2100 mm (zawężenie do 1800 od poziomu „0” do dna podszybia), gł. 
1870 mm. Podszybie 1190 mm, nadszybie 4000 mm, bez maszynowni, wentylacja grawitacyjna nawiewno-
wywiewna szybu. 
Zalecane jest uzyskanie maksymalnej powierzchni kabiny. 

 
 
 
 
 
.............................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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   Załącznik nr 3 
........................................ 
oznaczenie Wykonawcy                                                      
 
....................................................... 
miejscowość i data 
 
OŚWIADCZENIE 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 8/ZP/2015) prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego oraz na usługi 
polegające na serwisie dźwigu w Domu Muzyka  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 
 
wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający wykonanie:  
minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, tj. dostawa i montaż dźwigu 
(dźwigów) w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub w obiektach położonych na terenie 
wpisanym do rejestru zabytków (na terenie ochrony konserwatorskiej) o wartości zamówienia minimum 
140.000 zł brutto każde zamówienie,  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.  
 
 
Lp. Rodzaj robót 

(zakres robót) 
w obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru 
zabytków  
 

Miejsce wykonania 
robót, 
rodzaj obiektu 

Wartość brutto  
wykonanych przez 
Wykonawcę 
robót budowlanych 
 

Odbiorca 
robót 

Data  
wykonania 
robót 
(dzień-miesiąc-
rok) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
UWAGA!! 
Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone; 
 
 
 
 

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

podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 
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