
1 
 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

do zapytania ofertowego na: 
 

Wykonanie usługi konserwacji urządzeń dźwigowych oraz utrzymania łączności głosowej dla 
służb alarmowych  dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach  

 
 
I . ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach 
ul Żeromskiego 12 
25-334 Kielce 
tel. 41 368-11-40 
fax. 41 368-11-91 
www.filharmonia.kielce.com.pl 
 
 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie usługi konserwacji dźwigów KONE z 
napędem   elektrycznym, oraz utrzymanie łączności głosowej do służb alarmowych. Dźwigi 
w ilości 5 sztuk o pojemności kabiny i ilości osób: 
- 3600 kg (48 osoby ) nr fabryczny 40130082 
- 1000 kg (13 osób )   nr fabryczny 40130083 
- 1000 kg ( 13 osób )  nr fabryczny 40130084 
- 4000 kg ( 53 osób )  nr fabryczny 40130085 
 
oraz  1 szt. windy towarowej BKG  o nr fabrycznym  85014 i parametrach: 
- prędkości 1,5 m/s,  
-pojemności  100 kg, 
- liczba przystanków - 3 
- liczba drzwi  - 3  
 
zamontowane są w Budynku Międzynarodowego Centrum Kultur - siedzibie Filharmonii 
Świętokrzyskiej przy ulicy Żeromskiego 12. 

 
2 Potencjalni Wykonawcy mogą się zapoznać z przedmiotem zamówienia po uprzednim  
skontaktowaniu się z Zamawiającym.  
 

II.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie będzie w  realizowane w Budynku Międzynarodowego Centrum Kultur siedzibie 
Filharmonii Świętokrzyskiej  przez czas określony  od 01.01.2013  do 31.12.2013  r. Polegać 
ono będzie na bieżących konserwacjach i systematycznych przeglądach  potwierdzanych w 
książkach urządzeń. W przypadku wystąpienia wypadków nagłych, w których zagrożone jest 
życie lub zdrowie ludzi, w tym m.in. zacięcie ludzi w dźwigu, Wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia awarii w ciągu 30 minut, w sposób umożliwiający ewakuację ludzi.  Usunięcie 
innych awarii tego rodzaju powinno nastąpić w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia. 
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III.  OPIS WARUNKÓW DO UZYSKANIA ZAMÓWIENIA  
 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy : 
a) Prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.  
b) Dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z  
realizacją zamówienia, dysponują właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania 
zamówienia. 
c) Posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia, 
wykonali  w ostatnich trzech latach przynajmniej jedną usługę w zakresie objętym 
zamówieniem.  
d) Posiadają uprawnienia UDT do prowadzenia tego typu usługę. 
e) Zapewniają pełny serwis wraz z częściami zamiennymi. 

2. Spełnianie  warunków Zamawiający oceni na podstawie podpisanych oświadczeń i 
dokumentów zawartych w formularzu ofertowym. 

 
IV .    WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY 
1.   Oferta sporządzona na formularzu  stanowiącym Załącznik Nr 1 do   Warunków 
Zamówienia. 
2.    Wykaz dokumentujący wykonanie 1  usługi  zgodnie  z Załącznikiem Nr 2 do Warunków 
Zamówienia  
3. Kserokopia uprawnień  UDT. 
 
IV.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ORAZ  

PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW 
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem osobiście, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną . 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się  są: 
 
Sylwester Furmańczyk nr tel. 365 54 84   
e-mail: sylwester-furmanczyk@filharmonia.kielce.com.pl 
  Helena Witkowska nr tel. 41 365 54 85  
e- mail: kadry@filharmonia.kielce.com.pl 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć  do dnia 14 grudnia 2012 r. godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z  
dopiskiem: „Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych oraz utrzymania łączności 
głosowej dla służb alarmowych  dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w 
Kielcach” w siedzibie zamawiającego 
 
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga 
ul. Żeromskiego 12 ( sekretariat pokój numer 211) 
25-369 Kielce 
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V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.  
 
VII.  FORMALNO ŚCI JAKIE POWINNY BY Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru 

albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert. 

2. Polisę ubezpieczenia potwierdzającą ubezpieczenie OC Ubezpieczenie musi obejmować 
swym zakresem zarówno ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków własnej 
osoby jak i innych osób wykonujących zlecone obowiązki, jak również użytkowników 
w/w urządzeń,  dopuszczonych do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego. 

3. Umowa z zostanie  zawarta godnie z załączonym  wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 3 
do Warunków Zamówienia. 

4. Jeśli do zawarcia umowy niezbędne będą dodatkowe dane, informacje i dokumenty 
Wykonawca dostarczy w wyznaczonym terminie. 
 

Załączniki: 
1. Wzór oferty – zał. nr 1 
4. Wykaz usług – zał. nr 2 
5. Wzór umowy – zał. nr 3. 
 
 
Kielce,  5 grudnia 2012 r.                                                    ZATWIERDZAM: 
 

Jacek  Rudnicki 
                                                                                              Zastępca Dyrektora  

ds. administracyjnych i finansowych   
 


