
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 
 

 

Zochcinek, dnia 30 maja 2017 roku 

Znak.ZP.26.3.2017 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, 

zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wykonanie robót budowlanych p.n. „Rozbudowa 

Budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz  

z przebudową” 

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,  

tel.: 15 868 28 18  |   15 868 35 94  |  15 868 35 92 

REGON: 000302528 

   

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  

o zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem urządzenia dźwigowego celem dostosowania go 

do obsługi przez osoby niepełnosprawne w szczególności poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, w ramach projektu „Dofinansowanie robót  budowlanych dotyczących obiektów 

służących  rehabilitacji,  w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”; zgodnie  z  projektem 

budowlanym (załącznik nr 6 do niniejszej oferty) oraz projektem umowy (załącznik nr 2  

do niniejszej oferty). 

  

IV. MIEJSCEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27 – 500 Opatów   

 

V. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie, 

2. budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego zgodnie z projektem 

budowlanym 

3. przebudowa pomieszczeń komunikacji ogólnej polegająca na wykuciu otworów 

drzwiowych w miejscu istniejących otworów okiennych, 

4. przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

5. konserwację i serwis gwarancyjny zamontowanego dźwigu platformowego (windy) 

Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. Obiekt będzie stanowił jedno zadanie 

inwestycyjne, a zakładana kolejność robót wygląda następująco: 

a. przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie węzła betoniarskiego, 

ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, 

podręcznych magazynów budowy, baraku socjalnego pracowników, 

b. budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego, 

c. uporządkowanie terenu działki po robotach budowlanych, 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy 

wraz z przebudową” 
 

postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Prawo zamówień publicznych (na podstawie 

 art. 4 pkt 8) w trybie zapytania ofertowego  



Specyfikacja techniczna windy. 

 typ dźwigu: osobowy o napędzie hydraulicznym z zaworami regulowanymi elektronicznie 

cyfrowo 

 zespół napędowy umieszczony w pomieszczeniu maszynowni lub szafie umiejscowionej przy 

szybie, 

 dźwig zgodny z Dyrektywą dźwigową 2014/33/UE oraz normami zharmonizowanymi do tej 

dyrektywy 

 udźwig 630 kg lub 8 osób 

 ilość przystanków 3 

 prędkość jazdy do 1m/s 

 kabina nieprzelotowa o wymiarach 1100 mm x 1400 mm 

 drzwi szybowe (przystankowe) automatyczne 2-segmentowe z futrynami 900mm x 2000 mm 

 drzwi kabinowe automatyczne 2-segmentowe 900mm x 2000 mm z płynną regulacją 

zamykania i otwierania z podwójnym systemem kontroli przed ściśnięciem pasażera 

fotobariera oraz urządzenie gwarantujące otwarcie zamykających się drzwi po napotkaniu 

przeszkody, 

 wentylacja kabiny grawitacyjna i wymuszona wentylatorem elektrycznym, 

 podłoga kabiny metalowa, wyłożona wykładziną antypoślizgową 

 poręcze z rury nierdzewnej polerowanej 

 listwa przypodłogowa - profile z blachy nierdzewnej 

 oświetlenie ledowe kabiny z funkcją automatycznego przygaszania w przypadku postoju 

dźwigu (oszczędność energii), 

 oświetlenie awaryjne kabiny przy braku zasilania przez min. 2 godz. z własnego źródła energii 

 kaseta dyspozycji (panel sterowniczy) ze stali nierdzewnej zamontowany na ścianie bocznej 

panel wyposażony w przyciski ze stali nierdzewnej, z grafiką Braille'a pięter, przedłużający 

czas otwartych drzwi, włączający wentylator kabiny, alarmu, z systemem dwukierunkowej 

łączności głosowej (intercom) zapewniający łączność w czasie awarii dźwigu pomiędzy kabiną 

a służbami ratowniczymi zgodnie z normą zharmonizowaną poprzez sieć GSM, elektroniczny 

cyfrowy piętrowskazywacz kabinowy, sygnalizacja świetlna przeciążenia kabiny, 

 kasety wezwań na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej 

 piętrowskazywacze i sygnalizatory kierunku jazdy na każdym przystanku 

 sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół z możliwością programowania różnych 

funkcji eksploatacyjnych, włączenie sterowania w system wykrywania pożaru dla zjazdu 

pożarowego dźwigu 

 

VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16.10.2017 r. 

2. Realizacja zamówienia obejmuje cały okres realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy 

do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 

3. Termin płatności: nie krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku 

nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na 

komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, zostać opatrzona pieczątką firmową,  posiadać 

datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz 



podpisana czytelnie przez wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, 

ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne 

poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, 

która jest jej Wykonawcą. 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

4. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne  

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, 

Zochcinek 42, 27-500 Opatów),  faksem – 15 868 28 18 lub drogą elektroniczną –

dps@zochcinek.pl wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub 

zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 

sześć miesięcy przed datą złożenia oferty w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 12:00. 

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej 

do Zamawiającego oraz oznaczonej napisem: „Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową” 
Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na 

stronie internetowej pod adresem: www.zochcinek.pl 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zochcinek.pl  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania przed upływem terminu 

składania ofert. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zapytanie 

ofertowe wysłano pocztą oraz umieszczono na stronie internetowej: www.zochcinek.pl  

 

IX. OCENA OFERT  

 

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1. Cena - 85,00% 

2. Gwarancja prawidłowego i terminowego oddania - 15,00% 

Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające: 

a) posiadanie doświadczenia w wykonywaniu robót o podobnym charakterze (5 pkt.) 

b) dysponowanie odpowiednią kadrą pracowniczą (5 pkt.) 

c) dysponowanie niezbędnym sprzętem technicznym do wykonania zadania (5 pkt.) 

 

 

X.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie 

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

 

mailto:dps@zochcinek.pl
http://www.zochcinek.pl/
http://www.zochcinek.pl/
http://www.zochcinek.pl/


XI.  SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Ocenę spełniania warunków udziału w  postępowaniu Zamawiający  przeprowadzi metodą spełnia 

lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia, jakie wykonawca  ma obowiązek zawrzeć 

w ofercie. 

XII.  ODRZUCENIE OFERTY 

 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

2. zostanie złożona po terminie 

3. będzie zawierała rażąco niską cenę 

4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

5. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

6. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

7. jest niekompletna 

8. jest błędnie wypełniona 

 

XIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY: 

 

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana 

umowa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostanie zawarta  

w terminie do 7 dni od daty  powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem: www.zochcinek.pl 

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE 

Zamawiający upoważnia do kontaktów z oferentami następujące osoby : 

2) Marcin Ceglarski w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

3) Anna Baran w sprawach dotyczących procedury przetargowej 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30  pod numerami telefonu  

15 868 28 18  |   15 868 35 94  |  15 868 35 92 oraz adresem email: dps@zochcinek.pl 

 

 

 

 

p.o. Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 

/-/ Jarosław Basak 

 

 

 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – wzór projektu umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o dysponowaniu kadrą i potencjałem technicznym 

Załącznik nr 5 – przedmiar robót 

Załącznik nr 6 – projekt budowlany 


