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1.1.1.1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCEINFORMACJE WPROWADZAJĄCEINFORMACJE WPROWADZAJĄCEINFORMACJE WPROWADZAJĄCE    

1.1 DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „Otwartego konkursu ofert”. 

1.2 Przedmiotem postępowania są usługi w zakresie przeglądów i napraw klatek 

bezpieczeństwa w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszych SIWZ. 

1.3 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „DCT” lub „Zamawiający” – DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Kontenerowej 7, 80-

601 Gdańsk 

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 

c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

d) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

e) „Dostawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

1.41.41.41.4 Dane Zamawiającego:Dane Zamawiającego:Dane Zamawiającego:Dane Zamawiającego:    

DCT GDAŃSK S.A. 

NIP: 204 000 01 83 

KRS: 0000031077 

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: fax: +48 58 737 63 50 

 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com 

Znak Postępowania: 08/10/2017/GONDOLE 

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 
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2.2.2.2. OPOPOPOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów i napraw klatek bezpieczeństwa w 

niżej wymienionym zakresie. 

 

I. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia:I. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia:I. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia:I. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia:    

 

1. Coroczny przegląd i konserwacja klatek bezpieczeństwa w firmie Dostawcy. Kolejny 

przegląd należy wykonać w czasie określonym przez Zamawiającego.  

Aktualnie na wyposażeniu posiadamy 5 klatek bezpieczeństwa. 
 

2. Coroczny przegląd i konserwacja pomostu roboczego oraz platformy roboczej w firmie 
Dostawcy. Kolejny przegląd należy wykonać w czasie określonym przez 
Zamawiającego. 
 
Aktualnie posiadamy 1 pomost roboczy oraz 1 platformę roboczą. 
 

3. Przeglądy i konserwacje gondol, co 6 miesięcy w firmie Zamawiającego. Kolejny 
przegląd należy wykonać w czasie określonym przez Zamawiającego.  
 
Aktualnie posiadamy 5 gondol. 

 

4. Naprawy w ramach wykonywanych przeglądów.  

5. Naprawy niezależne od przeglądów. 

6. Wystawienie atesty po corocznym przeglądzie. 

 

IIIIIIII. Wymagania inne. Wymagania inne. Wymagania inne. Wymagania inne    

Osoby przeprowadzające przeglądy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 

3.3.3.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    

3.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

3.1.1 Prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3.1.2 W terminie złożą ofertę w odpowiedzi na opublikowane na stronie 

internetowej zaproszenie do składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ. 
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3.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych nastąpi na podstawie następujących przedstawionych przez Dostawcę 

dokumentów i oświadczeń: 

a)             aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie 

o wpisie do CEIDG,  

b)    uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4.4.4.4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄTERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄTERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄTERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ    

4.1 Dostawcy będą związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

5.5.5.5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTOPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTOPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTOPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT    

5.1 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na formularzu 
cenowym będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszych SIWZ. 

5.2 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu sposobu 
wykonania usługi. 

 

5.3 Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

 

6.6.6.6. MIEJSCE I TEMIEJSCE I TEMIEJSCE I TEMIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT RMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT RMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT RMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT     

6.1 Dostawca zobowiązany jest do przesłania oferty i wymaganych w SIWZ zaświadczeń 
najpóźniej do 10 listopada 2017 r. godz. 13.00. 

6.2 Informacja odnośnie oceny nadesłanych w postępowaniu ofert zostanie przesłana do 

Dostawców w ciągu 21 dni od daty zakończenia postępowania. 

7.7.7.7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTOPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTOPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTOPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT    

 
Kryterium oceny ofert jest cena za usługi. 

Zaoferowana cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty jak i możliwości 

negocjowania zawartych w niej warunków. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postepowania w dowolnym 

momencie bez wyboru jakiejkolwiek oferty i podania przyczyn. 

8.8.8.8. ZAWARCIEZAWARCIEZAWARCIEZAWARCIE    UMOWY NA UMOWY NA UMOWY NA UMOWY NA DOSTAWĘ USŁUGIDOSTAWĘ USŁUGIDOSTAWĘ USŁUGIDOSTAWĘ USŁUGI    

8.1    Z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. 

8.2    SIWZ będzie stanowić integralną część umowy. 
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Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 ––––    Formularz cenowyFormularz cenowyFormularz cenowyFormularz cenowy 
              Gdańsk, data................................... 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
………………………………………………………………………….            ………………………………………………………………………….            ………………………………………………………………………….            ………………………………………………………………………….            ……………………………………………………………………………………………….…………………….…………………….…………………….    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….….……….……….……….……….    

                                                                            eeee----mail  kontaktowymail  kontaktowymail  kontaktowymail  kontaktowy                                nr telefonunr telefonunr telefonunr telefonu                                            numer faxu numer faxu numer faxu numer faxu     
    

FORMULARZ OFERTOWYFORMULARZ OFERTOWYFORMULARZ OFERTOWYFORMULARZ OFERTOWY    
    
W związku z ogłoszonym otwartym Konkursem ofert na „Usługi w zakresie przeglądów i napraw klatek 

bezpieczeństwa w DCT Gdańsk S.A.” (Nr konkursu 08/10/2017/GONDOLE) przedstawiamy ofertę na wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2. SIWZ na niżej przedstawionych warunkach: 

 

 

Lp. Zakres prac (w skali rocznej) Cena usług (w skali rocznej) 

1 Coroczny przegląd i konserwacja klatek bezpieczeństwa w firmie 
Dostawcy 
 

 

2 Przegląd i konserwacja gondol co 6 miesięcy 
 

 

3 Coroczny przegląd i konserwacja platformy roboczej i pomostu 

roboczego w firmie Dostawcy 

 

4 Naprawy – koszt roboczogodziny  

 
Przedstawione ceny są cenami całkowitymi za konkretną usługę i będą obowiązywać przez cały okres trwania 

umowy. 

    
    
Oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję:Oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję:Oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję:Oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję: 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym postępowaniem 

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia 

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 
4. Spełnia w złożonej do przetargu ofercie wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ będącej częścią 

dokumentacji przetargowej. 
 
 
 
 
 
 
 
  ...................................................         ............................................................................... 
                        ( data )                                                 (podpis  i pieczęć Dostawcy/  
                           osoby uprawnionej 

           do reprezentowania Dostawcy) 


