POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 18 listopada 2020 r.
BZK-XIII.2600.24.2020.PŻ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2020r. poz. 1086
z póz. zm.) w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na:
zdemontowanie starej oraz dostawę i montaż nowej bramy przemysłowej z napędem zgodnie
z poniższym opisem:
I. Opis przedmiotu zamówienia
Płyta bramy/segmenty bramy - grubość konstrukcji min. 40 mm, wypełnione pianką PU
segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem palców, uszczelki EDPM na obwodzie i między segmentami bramy.
Wymiary otworu w świetle około szer. 2340 mm x wys. 3170 mm, wymiar zamówieniowy
min. szer. 2340 mm x wys. 2400 mm. Struktura bramy z przetłoczeniami. Pokrycie
segmentu stalowego w kolorze do ustalenia.
Drzwi przejściowe w bramie szerokość światła przejścia min. 940 mm, wysokość światła
przejścia min. 2000 mm, próg ze stali nierdzewnej lub aluminium, kpt. klamek
metalowych, samozamykacz, zamek z wkładką patentową. Przeszklenie w drzwiach
podwójna szyba przeźroczysta o wymiarze około 630 x 300 mm.
Ościeżnica kątowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
Maskownica nadproża wymiar około szer. 2340 mm x wys. 770 mm, grubość konstrukcji
min. 40 mm, segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, wypełnione
pianką PU. Pokrycie segmentu stalowego w kolorze do ustalenia. Struktura maskownicy
z przetłoczeniami.
Obsługa bramy - napęd do pracy intensywnej z centralą sterującą dla obsługi od wewnątrz,
funkcja automatycznego zamykania, funkcja łagodnego rozruchu i łagodnego zatrzymania,
zabezpieczenie krawędziowe przez fotokomórkę wyprzedzającą, zabezpieczenie przed
spadnięciem bramy przy awarii sprężyny i zerwaniu liny.
Wyposażenie dodatkowe
 sprężyny skrętne żywotność minimum 75000 cykli;
 sterowanie radiowe, radioodbiornik, 3 szt. pilotów;
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 czujnik naciągu linek;
 lampa ostrzegawcza.
II. Wymagania dodatkowe
1. Miejsce realizacji: Wojewódzki Magazyn i Warsztat Napraw Sprzętu Obrony
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku przy ul. Harfowej 58.
2. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:45-15:45 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym;
3. Zamówienie obejmuje kompletną realizację zadania, w tym min: demontaż starej
bramy, doprowadzenie zasilania z elektrycznej tablicy rozdzielczej, dostawę i montaż
wszystkich elementów składowych, urządzeń i materiałów, uruchomienie bramy wraz
z szkoleniem z obsługi i konserwacji;
4. Wymagany termin wykonania zamówienia do 22 grudnia 2020 r.;
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty minimalnym okresem
gwarancji, 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru;
6. W okresie gwarancji niezbędne przeglądy serwisowe bezpłatne;
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne;
8. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców
w wyznaczonym przez siebie czasie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów.
Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami
określonymi w zaproszeniu;
9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże pocztą
elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty;
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany o formie podpisania umowy na realizację zadania;
11. Wykonawca podpisze uzgodnioną treść umowy, przesłaną przez Zamawiającego,
w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niepodpisania umowy
w wymaganym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia zadania
wybranemu Wykonawcy;
12. Płatność zostanie realizowana przelewem po odebraniu prac przez Zamawiającego
(protokół odbioru) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez PUW prawidłowo
wystawionej faktury VAT;
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu;
14. Kontakt w sprawie tel. 58 30 77 743 lub 411.
III. Sposób przygotowania ofert
Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty
potwierdzający spełnienie warunków określonych w Zaproszeniu do składania ofert
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należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl.
w terminie do dnia 23 listopada br.
Wiadomość powinna być zatytułowana: Oferta na zdemontowanie starej oraz dostawę
i montaż nowej bramy przemysłowej z napędem – BZK- XIII.2600.24.2020.PŻ.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium „cena”.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Roman Słowiński
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