Ogłoszenie nr 510182398-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie: Wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem platformy
przyschodowej do przewozu osób niepełnosprawnych w Sądach Rejonowych w Łańcucie oraz
Leżajsku.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotvcz\:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569729-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.

1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32425700000000, ul. PI.
Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 756 200, e-mail
przetargi@rzeszow.so.gov.pl, faks 178 756 299.
Adres strony internetowej (url): https://rzeszow.so.gov.pl/
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem platformy przyschodowej do przewozu
osób niepełnosprawnych w Sądach Rejonowych w Łańcucie oraz Leżajsku.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SIR-25 12-1/20
11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Część I zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sąd Rejonowy w Łańcucie 1.
Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności: a) demontaż dotychczas użytkowanej
platformy przyschodowej, wraz z całą infrastrukturą, na którą składają się: prowadnice,
wsporniki itp. i złożenie materiału zakwalifikowanego jako surowiec wtórny (złom) w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego; b) segregację materiałów pochodzących z demontażu
dotychczas użytkowanej platformy wraz infrastrukturą na materiały stanowiące surowiec wtórny
(złom), oraz materiały które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach i usunięcie tych materiałów po za teren
obiektu Sądu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania; c) załadunek

zdemontowanej platformy wraz ze zużytą infrastrukturą, materiałem zakwalifikowanym jako
surowiec wtórny ( złom) na środek transportu pozwalający na wywiezienie zbędnego materiału;
d) dostawa i montaż przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych, pozwalającej na
pokonanie znajdującej się tam różnicy poziomów w budynku biurowym użyteczności publicznej
przy ul. Grunwaldzkiej 10, 37-100 Łańcut, będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Łańcucie
(zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności dyrektywą maszynową
2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), przy czym dostawa i montaż dotyczą kompletnych
urządzeń mechanicznych i elektrycznych platformy wraz z wykonaniem niezbędnych prac; e)
opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej wraz z
wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami; f) wykonanie
wszelkich wymaganych prac na klatce schodowej (przywrócenie stanu pierwotnego); g) rozruch
platformy; h) wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do
użytkowania przez UDT. Koszty związane z certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną
i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich
niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający; i) przekazanie instrukcji
użytkowania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji
platformy; Rodzaj dźwigu: wewnętrzna przyschodowa platforma dla osób niepełnosprawnych
poruszająca się po torzc łamanym ( krzywoliniowym) montowana w oparciu samodzielną
konstrukcję nośną. Udźwig nominalny: nie mniej niż 230 kg Prędkość dźwigu: nie mniej niż 0,08
m/s +/- 10% Liczba przystanków: 2 + 3 przystanki pośrednie Wymiary platformy: maksymalnie
850 x 700 mm ( ze względu parametrów klatki schodowej zamontowanie większej platformy
będzie niemożliwe) platforma musi umożliwiać przewiezienie osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim Wysokość podnoszenia: ~ 13 990 mm Długość aktualnego toru jezdnego: ~ 35 000
mm Kąt pochylenia aktualnego toru: -2 1 ° Napęd: akumulatorowy, zębatkowy, z łagodnym
startem i zatrzymaniem Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz Moc silnika: minimum 500 W Sposób
sterowania: za pomocą pilota oraz poprzez system przywoławczy znajdujący się na każdym z
przystanków. Sposób sterowania musi być skonstruowany w taki sposób, by tylko osoby
uprawnione mogły sterować urządzeniem. Sposób składania platformy: automatyczny System
mechaniczny pozwalający na sprowadzenie platformy do stacji początkowej, w przypadku braku
zasilania pochodzącego z akumulatorów: Tak Rozkładane siedzisko: Tak Rampy najazdowe:
wersja przelotowa 2 szt. Barierki zabezpieczające przed zjazdem z platformy podczas jej
poruszania się, składane w czasie spoczynku: Tak Przycisk bezpieczeństwa zapewniający
awaryjne zatrzymanie platformy: Tak Kolor platformy do przewozów osób niepełnosprawnych:
jasne kolory np. szary, biały Kolor mocowań oraz szyn/ rur/ słupków: czarny Część II
zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Leżajsk 1. Zakres zamówienia obejmuje
następujące czynności: a) demontaż dotychczas użytkowanej platformy przyschodowej, wraz z
całą infrastrukturą, na którą składają się: prowadnice, wsporniki itp. i złożenie materiału
zakwalifikowanego jako surowiec wtórny (złom) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
b) segregację materiałów pochodzących z demontażu dotychczas użytkowanej platformy wraz
infrastrukturą na materiały stanowiące surowiec wtórny (złom), oraz materiały które nie nadają
się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o
odpadach i usunięcie tych materiałów po za teren obiektu Sądu, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za powyższe działania; c) załadunek zdemontowanej platformy wraz ze zużytą
infrastrukturą, materiałem zakwalifikowanym jako surowiec wtórny ( złom) na środek transportu
pozwalający na wywiezienie zbędnego materiału; d) dostawa i montaż przyschodowej platformy
dla osób niepełnosprawnych, pozwalającej na pokonanie znajdującej się tam różnicy poziomów
w budynku biurowym użyteczności publicznej przy Adama Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk,
będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Leżajsku (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami w szczególności dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo
badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006 42/WE), przy
czym dostawa i montaż dotyczą kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych
platformy wraz z wykonaniem niezbędnych prac; e) opracowanie dokumentacji technicznej
platformy oraz dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi
przepisami prawa uzgodnieniami; f) wykonanie wszelkich wymaganych prac na klatce
schodowej (przywrócenie stanu pierwotnego); g) rozruch platformy; h) wykonanie certyfikacji

platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Koszty związane z
certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień
udziela Zamawiający; i) przekazanie instrukcji użytkowania oraz przeszkolenie pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji platformy. Rodzaj dźwigu: wewnętrzna
przyschodowa platforma dla osób niepełnosprawnych poruszająca się po torze łamanym (
krzywoliniowym) montowana w oparciu samodzielną konstrukcję nośną. Udźwig nominalny: nic
mniej niż 230 kg Prędkość dźwigu: nie mniej niż 0,08 m/s +/- 10% Liczba przystanków: 2 + 3
przystanki pośrednie Wymiary platformy: maksymalnie 850 x 700 mm ( ze względu parametrów
klatki schodowej zamontowanie większej platformy będzie niemożliwe) platforma musi
umożliwiać przewiezienie osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim Wysokość
podnoszenia: 11 550 mm +/- 1% Długość aktualnego toru jezdnego: ~ 30 800 mm Kąt
pochylenia aktualnego toru: ~ 22,2 0 Napęd: akumulatorowy, zębatkowy, z łagodnym startem i
zatrzymaniem Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz Moc silnika: minimum 500 W Sposób sterowania:
za pomocą pilota oraz poprzez system przywoławczy znajdujący się na każdym z przystanków.
Sposób sterowania musi być skonstruowany w taki sposób, by tylko osoby uprawnione mogły
sterować urządzeniem. Sposób składania platformy: automatyczny System mechaniczny
pozwalający na sprowadzenie platfonny do stacji początkowej, w przypadku braku zasilania
pochodzącego z akumulatorów: Tak Rozkładane siedzisko: Tak Rampy najazdowe: wersja
przelotowa 2 szt. Barierki zabezpieczające przed zjazdem z platformy podczas jej poruszania się,
składane w czasie spoczynku: Tak Przycisk bezpieczeństwa zapewniający awaryjne zatrzymanie
platformy: Tak Kolor platformy do przewozów osób niepełnosprawnych: jasne kolory np. szary,
biały Kolor mocowań oraz szyn/ rur/ słupków: czarny Więcej szczegółów odnośnie przedmiotu
zamówienia zostało wymienione w załączniku nr 1A i IB do SIWZ ( w tym rzuty budynków).
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
11.5) Główny Kod CPV: 42414100-2

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie dostawy wraz z montażem i
uruchomieniem platformy przyschodowej do przewozu
osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w
Łańcucie.

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV,2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 144965.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

o
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Lift Plus PL Kaczmarczyk Spółka Jawna ul. Strażacka 33. 42-263
Wrzosowa
Email wykonawcy: biuro@liftplus.pl
Adres pocztowy: ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
Kod pocztowy: 42-263
Miejscowość: Wrzosowa
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 155595.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155595.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/pod wykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia: 21.12.2020 r.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie dostawy wraz z montażem i
uruchomieniem platformy przyschodowej do przewozu
osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w
Leżajsku.

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 129105.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: ł
IY.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IY.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Lift Plus PL Kaczmarczyk Spółka Jawna ul. Strażacka 33. 42-263
Wrzosowa
Email wykonawcy: biuro@liftplus.pl
Adres pocztowy: ul. Strażacka 33. 42-263 Wrzosowa
Kod pocztowy: 42-263
Miejscowość: Wrzosowa
Kraj/woj.: sląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 135300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196800.00
Waluta: PEN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia: 21.12.2020 r.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępow anie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

