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Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2016  r.  

 

 
Przedmiotem zamówienia jest naprawa (wymiana  uszkodzonych części) na wale napędowym 

podajnika łańcuchowego TR 1  na linii sortowniczej. 

Opis przedmiotu zamówienia   

- Usługa obejmuje: 

- demontaż blach osłonowych podajnika  

- demontaż wału napędowego wraz z motoreduktorem z podajnika TR1, 

- demontaż  motoreduktora  z wału napędowego,  

- demontaż łożysk i kół łańcuchowych z wału napędowego, 

- montaż nowych części (kół łańcuchowych  i łożysk) 

- montaż motoreduktora, 

- montaż wału do podajnika i  blach osłonowych, 

- montaż taśmy transportera, 

- asysta przy ponownym uruchomieniu podajnika. 

 

 Zamawiający  informuje, iż przedmiotowy wał zamontowany jest na wysokości około 6 m nad 

poziomem posadzki. Ponadto bezpośrednio pod wałem nie ma podestów roboczych pozwalających na 

bezpośredni dostęp do demontowanych elementów. Szacowany ciężar demontowanego wału wraz z 

motoreduktorem to około 500 kg.  

Zamawiający przewiduje , iż do realizacji usługi niezbędne jest dysponowanie podestem 

ruchomym lub rusztowaniem pozwalającym na dostęp do demontowanych elementów oraz 

urządzeniem dźwigowym do wyjęcia  i transportu wału na poziom posadzki.  

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane w trakcie realizacji usługi winny być sprawne i 

powinny zapewniać bezpieczne warunki pracy. Pracownicy obsługujący specjalistyczne urządzenia 

musza posiadać wymagane prawem uprawnienia. 

Zamawiający przewiduje, iż usługa będzie realizowana w dni robocze od poniedziałku do 

piątku, termin realizacji usługi będzie uzgadniany z wykonawcą  po złożeniu zamówienia. 

W związku z koniecznością ograniczenia przestoju linii sortowniczej usługa winna być 

wykonana w jak najkrótszym czasie jeden dzień (przewidywany postój nie może być dłuższy niż 12 

godzin). Czas ten może ulec wydłużeniu jedynie z  przyczyn niezależnych od Zamawiającego czy też 

Wykonawcy . Części zamienne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca. 

 

1. Wymagane dokument 

 Formularz oferty. 

 

2. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

3. Termin wykonania  zamówienia –  10 dni od daty złożenia zamówienia. 

 

 



4. Warunki płatności: 

Płatność za wykonaną usługę  dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy na 

podstawie wystawionej faktury VAT. 

Podstawą do wystawienia faktury będą protokół odbioru prac. 

Termin płatności za wykonaną usługę   –  14 dni kalendarzowych od dnia złożenia poprawnie 

wystawionej faktury VAT w sekretariacie Zamawiającego.      

 
5. Kryteria oceny ofert - 100% cena – oferta z najniższą ceną.  

Cena oferty winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli dwie 

lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę wówczas Zamawiający wezwie do złożenia 

ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż oferowane w 

złożonej ofercie. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

6. Termin składania ofert  -  19.04.2016 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na formularzu 

ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta – Naprawa podajnika na linii sortowniczej „ Nie otwierać przed dniem  19.04.2016 r., 

godz.10. 15 

 

7. Osoba do kontaktów:  
Zbigniew Czyżniewski - Specjalista ds. utrzymania ruchu  tel. kom. 691 150 088. 

 

8. Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz.2263) – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na 

temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do 

osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie 

uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji 

zamówienia/lub zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 


