
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych i platform dla niepełnosprawnych (zwanych dalej 

„Urządzeniami”), wykonanie resursów dźwigów zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych 

administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego.  
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00-7 (usługi w zakresie konserwacji wind) 

Termin realizacji umowy: 01.08.2020r. – 31.07.2021 r. 
 

Zakres konserwacji obejmuje okresową comiesięczną konserwację modułową oraz roboczą kontrolę 

wszystkich części i urządzeń i ich wyposażenia technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz instrukcjami producentów. 

Konserwacja obejmuje dźwigi osobowe oraz platformy dla niepełnosprawnych wykazane w poniższych 

tabelach: 

 

 

DŹWIGI OSOBOWE: 
 

Budynek przy ul. Łukowskiej 27 
 

Lp. 
Nr fabryczny / 

typ 

Prędkość  

m/s 

Ładowność  

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

22010340119/KONE 

Rok budowy 2001 

Typ: PW 13/10-19 

1 1000 10 10 

2 

22010340118/KONE 

Rok budowy 2001 

Typ: PW 13/10-19 

1 1000 10 10 

 

Budynek przy ul. Mińskiej 52/54 

 

Lp. Nr fabryczny / 

typ 

Prędkość  

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

238259/Monitor 

Rok budowy 2003 

Typ: MONOLITO 

1 480 8 8 
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Budynek przy ul. Mińskiej 56 
 

Lp. Nr fabryczny / typ 
Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

238260/Monitor 

Rok budowy 2003 

Typ: MONOLITO 

1 480 8 8 

2 

238258/Monitor 

Rok budowy 2003 

Typ: MONOLITO 

1 1000 8 8 

 

Budynek przy ul. Św. Stanisława 8 
 

Lp. Nr fabryczny / typ 
Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 WAW00488/Schindler 

Rok budowy 2003 

1 630 7 7 

2 WAW00487/Schindler 

Rok budowy 2003 

1 630 7 7 

 

Budynek przy ul. Szaserów 133 
 

Lp. Nr fabryczny / typ 
Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 WAW00486/Schindler 

Rok budowy 2003 

Typ: SMART MRL 001 

1 630 7 7 
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Budynek przy ul. Zawiszy 6 

 

Lp. Nr fabryczny / typ 
Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

22041350614/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1 1000 10 10 

2 

22041350615/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1 1000 10 10 

3 

22041350616/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1 1000 10 10 

4 

22041350617/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1 1000 10 10 

 

Budynek przy ul. Osowskiej 82 

 

Lp. Nr fabryczny /typ 
Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

22041430643/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KON 

1 630 8 8 
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2 

22041430642/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KON 

1 1000 8 8 

3 

22041430641/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KON 

1 1000 8 8 

4 

22041430640/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KON 

1 630 10 10 

5 

22041430639/KONE 

Rok budowy 2004 

Typ: PW13/10-19 KON 

1 1000 10 10 

 

Budynek przy ul. Opalińskiej 5/7 
 

Lp. 
Nr fabryczny / 

typ 

Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

22041620720/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW 06/10-19 KONE 

MonoSpace Rel. 2.2 

1 1000 6 6 

2 

22041620721/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW 06/10-19 KONE 

MonoSpace Rel. 2.2 

1 480 6 6 

3 

22041620722/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW 06/10-19 KONE 

1 1000 6 6 
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MonoSpace Rel. 2.2 

4 

22041620723/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW 06/10-19 KONE 

MonoSpace Rel. 2.2 

1 480 6 6 

 

Budynek przy ul. Sąchockiej 7 
 

Lp. 
Nr fabryczny / 

typ 

Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

COM00029/Schindler 

Rok budowy 2006 

Typ: S001 MRL 

1 1125 9 9 

2 

COM00030/Schindler 

Rok budowy 2006 

Typ: S001 MRL 

1 1125 9 9 

 

Budynek przy ul. Jankowskiej 6 
 

Lp. 
Nr fabryczny / 

typ 

Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

22052120933/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: MonoSpace 

1 1000 8 8 

 

Budynek przy ul. Chrościckiego 16/18  
 

Lp. Nr fabryczny / Prędkość Ładowność Liczba Liczba 
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typ m/s kg przystanków drzwi 

1 

D8 NE 7221/ OTIS 

Rok budowy 2008 

Typ: OTIS GeN2 

COMFORT 08D 

1 630 6 6 

 

Budynek przy ul. Domaniewskiej 35 A,B,C 

 

Lp. Nr fabryczny / typ 
Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

22041510678/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1,6 1000 14 14 

2 

22041510679/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1,6 1000 14 14 

3 

22041510680/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1,0 1000 12 12 

4 

22041510681/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1,0 1000 12 12 

5 

22041510682/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW13/10-19 KONE 

1,0 1000 10 10 
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Budynek przy ul. Pory 58 (konserwacja od dnia 01.10.2020 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek przy ul. Beskidzkiej 26 i Beskidzkiej 26A,  

–Platformy- urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych 
  

Lp. 
Nr fabryczny / 

typ 

Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

VIMEC E10 ECOVIMEC 

Rok budowy 2013 

Nr ew:N3027002115 

Nr fabryczny 0853 

Typ: Vimec E10 

0,15 300 2 2 

Lp. Nr fabryczny / Prędkość Ładowność Liczba Liczba 

MonoSpaace Release 2.2 

6 

22041510683/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1,0 1000 13 13 

7 

22041510684/KONE 

Rok budowy 2005 

Typ: PW13/10-19 KONE 

MonoSpaace Release 2.2 

1,0 1000 11 11 

Lp. Nr fabryczny / typ 
Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 
WAW0010814775/Shindler 

Rok budowy 2015 
1,0 1125 7 7 
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typ m/s kg przystanków drzwi 

1 

VIMEC E10 ECOVIMEC 

Rok budowy 2013 

nr ew. N3027002116 

Nr fabryczny 0854 

Typ: Vimec E10 

 

0,15 300 2 2 

 

 

Budynek przy ul. Rybnej 7 
 

 

Lp. 
Nr fabryczny / 

typ 

Prędkość 

m/s 

Ładowność 

kg 

Liczba 

przystanków 

Liczba 

drzwi 

1 

THYSSENKRUPP 

SYNERGY SCM 

Rok bud: 2012, nr ew: 

N3127022241 

Typ: Synergy SCM 

1 630 6 6 

 

Obowiązki wykonawcy: 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania szczegółowych comiesięcznych raportów o stanie 

technicznym dźwigów, przyjętych do realizacji zgłoszeniach, wykonanych naprawach 

i potwierdzenie ich w Dziale Administracyjnym TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. 

b) Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dźwigów do badania okresowego Urzędu Dozoru 

Technicznego, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy 

dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej.  

c) Materiały użyte do napraw, konserwacji itd. powinny posiadać odpowiednie atesty 

i dopuszczenia do stosowania. 

d) Każde działanie Wykonawcy na urządzeniach Zamawiającego będzie zgłaszane osobiście lub 

telefonicznie w Dziale Administracyjnym w momencie rozpoczęcia usługi, a w momencie 

zakończenia – pisemnie o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia. 
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e) Wykonawca podczas wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych i serwisowych przy dźwigu 

zobowiązany jest wywiesić informację na każdym przystanku o prowadzonych pracach, 

w przypadkach przeglądów UDT z odpowiednim wyprzedzeniem(min. 2 dni wcześniej). 

UWAGA! Prace konserwacyjne i przeglądy muszą być dokonywane w godzinach 9:00 – 

15:00 z zastrzeżeniem, że w ramach wykonania ww. prac dźwig nie może być wyłączony z 

eksploatacji na okres dłuższy niż 4 godziny.  

f) Wykonawca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych na dźwigach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wraz z przedstawieniem stosownych protokołów.  

 

g) Wykonawca będzie szczegółowo doradzał Zamawiającemu o rodzaju i zakresie prac, które 

należy wykonać oraz będzie proponował Zamawiającemu ekonomiczne rozwiązania, 

 

h) Wykonawca zamieści na drzwiach zewnętrznych oraz wewnątrz każdej z kabin dźwigów 

osobowych naklejki informacyjne zawierające podstawowe dane Wykonawcy oraz numery 

całodobowych telefonów alarmowych do Wykonawcy. 

 

i) Zapewnienie stałego (całodobowego), sprawnego połączenia głosowego każdego z Urządzeń 

z pogotowiem dźwigowym. Karty GSM do obsługi modułów dostarczy Zamawiający. 

 

 

 

Zakres prac konserwacyjnych: 

 

Konserwacja ma zagwarantować utrzymanie urządzeń w ruchu oraz niezawodność i bezpieczeństwo 

ich funkcjonowania m.in. poprzez:  

 

a) prowadzenie konserwacji zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, instrukcjami 

producentów oraz obowiązującymi przepisami prawa,  

 

b) wykonywanie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych obejmujących w swoim zakresie, 

w szczególności: 

 

-  wykonywanie niezbędnych regulacji oraz drobnych napraw wszystkich urządzeń, 

-  dostarczanie i wymiana środków smarujących, śrub, nakrętek, nakładek, żarówek i in.  

-  wykonywanie pomiarów elektrycznych, 

   - sprawdzenie stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigowych, 

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń łączności ze służbami ratowniczymi, 

- przeprowadzenie niezbędnych regulacji drzwi, 

- sprawdzenie i wyregulowanie łączników i urządzeń ryglowania drzwi, 

-         sprawdzenie i wyregulowanie łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa, 

- wymianę części eksploatacyjnych i podzespołów (wg bieżących potrzeb) - na 

podstawie przedłożonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego – 

oferty,  

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (czasookres 

wg obowiązujących przepisów), 

- kontrolę i przegląd lin, pasów 
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-    kontrolę hamulców, ograniczników prędkości, chwytaczy ochronnych, zamków 

bezpieczeństwa, 

    - kontrolę działania wyłączników krańcowych, 

- legalizacje, 

   - czyszczenie, smarowanie, pionowanie prowadnic, 

- uzupełnianie oraz wymiana olejów hydraulicznych i przekładniowych oraz usuwania 

zużytego oleju – wg bieżących potrzeb. 

c)   podczas konserwacji bezpośrednio poprzedzającej badanie okresowe dźwigów przez Inspektorów 

UDT, Wykonawca w ramach obowiązku przygotowania dźwigów do kontroli – o którym mowa 

powyżej – zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności: 

  - smarowania, 

  - czyszczenia dachu kabiny dźwigów, wentylatorów w kabinach, 

  - konserwacji i regulacji wszystkich zespołów dźwigów, 

- sprawdzenia konstrukcji nośnych, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych 

i rozłącznych, 

      - sprawdzania prowadnic kabinowych i przeciwwagowych, 

    - sprawdzania instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

  - posprzątania podszybia, 

-  wykonania pomiarów.  

 

d) zapewnienie narzędzi oraz przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania usługi i napraw. 

Środki czyszczące i smarujące wchodzą w zakres konserwacji;  

e) zatrudnianie do wykonania wszelkich prac konserwacyjnych wynikających z umowy wyłącznie 

wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami;  

f) przygotowanie i pomoc w przeprowadzaniu badań i kontroli przez właściwy Urząd Dozoru 

Technicznego;  

g) informowanie Zamawiającego na adres mailowy  w razie konieczności wymiany uszkodzonych 

podzespołów – o kosztach obejmujących naprawę lub wymianę podzespołów, części 

eksploatacyjnych i możliwym terminie naprawy. Naprawa lub wymiana dokumentowana będzie 

– po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownej oferty, zaakceptowanej przez Zamawiającego 

– protokołem. Uszkodzone podzespoły – po wymianie – przekazane będą do Zamawiającego; 

h) przedstawienie kosztorysu cenowego na usunięcie awarii w ciągu następnego dnia roboczego 

od momentu zgłoszenia awarii – w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może ten termin 

przedłużyć, jeżeli nie wyniknie to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

i) informowanie – poprzez fax na numer 22 698-60-29 lub na adres mailowy 

administracja@tbswp.pl – Zamawiającego o usterkach stwierdzonych przy pracach 

konserwacyjnych;  

j) naprawa dźwigu powinna być wykonana w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu 

przekazania Wykonawcy (bezpośrednio lub pocztą elektroniczną) zlecenia dokonania naprawy z 

zatwierdzonym kosztem jej wykonania.  W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może ten 

termin przedłużyć, na pisemny wniosek Wykonawcy (np. gdy naprawa dźwigu nie może być 

wykonana z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy);  

mailto:administracja@tbswp.pl
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k) sprzątanie dźwigowych pomieszczeń eksploatacyjnych – w tym w szczególności podszybia z 

zanieczyszczeń niespowodowanych eksploatacją dźwigu;  

l) w przypadku zalania podszybia, Wykonawca – w przypadku gdy usługa osuszania nie zostanie 

mu zlecona (na podstawie odrębnego zlecenia) – sprawował będzie nadzór nad wynajętą przez 

Zamawiającego firmą świadczącą ww. usługę. 

 

 

Konserwacja nie obejmuje wykonywania prac i usług:  

 

a) napraw spowodowanych pożarem, zalaniem, kradzieżą, dewastacją, umyślnym zniszczeniem 

urządzenia lub jego podzespołów przez osoby trzecie; 

 

b) wykonywania remontów okresowych dźwigów; 

 

c) uiszczania opłat za badania przeprowadzone przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego w zakresie  

badań okresowych, za wyjątkiem opłat za  badanie przeprowadzone przez UDT w przypadku 

ponownego badania okresowego z winy Wykonawcy; 

 

d) robót elektrycznych związanych z naprawami tablic i linii zasilających, znajdujących się poza 

szybem dźwigu; 

 

e) robót budowlanych związanych z naprawami szybu (naprawa tynków, posadzek, malowanie, 

szklenie, itp.); 

 

f) robót stolarskich i ślusarskich związanych z konserwacją i naprawą pudła kabiny, konstrukcji szybu; 

 

g) utrzymania czystości w kabinie i dojścia do dźwigu. 

 

Obsługa awarii i pogotowia dźwigowego:  

 

a) w ramach pogotowia dźwigowego Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego tj. nie później 

niż w ciągu 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, podjęcia działań naprawczych związanych 

z usuwaniem awarii; 

b)  w przypadku zgłoszenia awarii dźwigu z uwięzioną osobą w kabinie, Wykonawca zobowiązany jest 

w nieprzekraczalnym terminie 30 minut dojechać na miejsce awarii i uwolnić uwięzione osoby; 

c) pogotowie dźwigowe będzie prowadzone przez Wykonawcę, w systemie całodobowym 

we wszystkie dni tygodnia. 

d) Naprawy oraz wymiana części nie objęte niniejszą umową, mogą zostać zlecone do wykonania przez 

Wykonawcę w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego, poprzedzone protokołem zawierającym 

opis usterki (awarii) wraz z informacją o terminie i sposobie jej usunięcia oraz kosztorysem 

sporządzonym przez Wykonawcę. Przy czym strony ustalają, że termin usunięcia usterki (awarii) 

powinien wynosić nie dłużej niż: 

- 12 godzin od momentu zgłoszenia Zamawiającemu usterki (telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej),  jeżeli do naprawy nie wymagany jest zakup części zamiennych, 

- 24 godziny od momentu przekazania zlecenia wykonania prac (doręczonego Wykonawcy lub 

przesłanego pocztą elektroniczną)   chyba że termin ten musi zostać wydłużony z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co strony ustalą w treści zlecenia, jeżeli do naprawy wymagany jest 

zakup części zamiennych. 
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Materiały: 

 

a) żarówki, środki czyszczące, smarujące, konserwujące, drobne elementy montażowe, tj. śruby, 

nakrętki, nakładki i inne w związku z koniecznością wykonania napraw przez Wykonawcę – 

zapewnia Wykonawca w ramach świadczonej usługi; 

b) części zamienne i eksploatacyjne, podzespoły (wg bieżących potrzeb) – zakup na podstawie 

przedłożonej przez Wykonawcę – i zaakceptowanej przez Zamawiającego – oferty,  

c) zapewnienie narzędzi oraz przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania usług i napraw – 

zapewnia Wykonawca w ramach świadczonej usługi. 

 

Wykonanie badań resursów dźwigów osobowych: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Wykonania badań resursów dźwigów osobowych zlokalizowanych w budynkach TBS Warszawa 

Południe Sp. z o.o., wyznaczających graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu 

technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym 

okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania, w liczbie: 

 

- 7 szt., 

zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 

i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 i 1356) w 2020 r. dla dźwigów 

osobowych wykazanych w Tabeli nr 1 zawierającej m.in. typy i lokalizację tych urządzeń oraz 

końcowe terminy wykonania resursów i  dostarczenia protokołów, o których mowa w punkcie 2.  

2. Opracowania zgodnych ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Dozoru Technicznego 

protokołów z wyznaczenia resursów dla dźwigów osobowych w budynkach TBS Warszawa 

Południe Sp. z o.o. zgodnych z  przepisami i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.  
 

Termin wykonania badań resursów: 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać resursy poszczególnych dźwigów osobowych w terminach 

wskazanych w poniższym zestawieniu dla poszczególnych urządzeń transportu bliskiego oraz 

dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach protokoły, o których mowa w punkcie 2. 

Tabela nr 1: Lokalizacje dźwigów osobowych, podstawowe informacje i ostateczne terminy 

wykonania resursów 

 

  

L.P. Adres Producent Nr UDT Termin 

badania 

UDT 

Ostateczny termin 

wykonania resursu 

i dostarczenia protokołu do 

biura TBS 

1 ul. Pory 58 SCHINDLER 

 

3127026416 

 

Wrzesień 

2020 

15.08.2020 
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2 ul. Rybna 7 THYSSENKRUPP 

 

3127022241 

 

Październik 

2020 

15.09.2020 

3 ul. Jankowska 

6 

KONE 

 

3127013055 

 

Listopad 

2020 

15.10.2020 

4 ul. Św. 

Stanisława 8 

SCHINDLER 

 

3127010578 

 

Grudzień 

2020 

15.11.2020 

5 ul. Św. 

Stanisława 8 

SCHINDLER 

 

3127010579 

 

Styczeń 

2021 

15.12.2020 

6 ul. Łomżyńska 

20 

OTIS  3127033452 Czerwiec 

2021 

15.05.2021 

7 ul. Stalowa 29 ORONA 3127033666 Lipiec 2021 15.06.2021 

 

Zakres prac obejmuje również wszystkie prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie elementów 

budynków przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.  

 

Ogólne warunki wykonania prac: 

1. Zamawiający przekaże  protokolarnie  Wykonawcy  dostęp do poszczególnych urządzeń 

transportu bliskiego w terminach ustalonych w harmonogramie wykonania prac 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo pracowników 

znajdujących się na terenie obiektu. 

3. W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni bezpieczeństwo  osób  trzecich.   

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego – w każdym czasie - niekompletności 

dokumentacji przygotowanej na podstawie niniejszej Umowy, koszt wykonania dokumentacji 

uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. W takim przypadku, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację Zamawiającemu w terminie do 2 dni 

roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o tym fakcie pisemnie lub drogą mailową. 

5. Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 

urządzeń transportu bliskiego, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 i 1356) w 2020 r. dla dźwigów platform 

i krzesełek dla osób niepełnosprawnych,   

− instrukcjami producentów poszczególnych urządzeń transportu bliskiego, 

− przepisami BHP, 

− wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich materiałów, 

informacji, opinii, wymaganych dokumentów, niezbędnych do wykonania dokumentacji. 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonania 

tego obowiązku. 

 

 

Dodatkowe warunki 
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a) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, na zrealizowanie zlecenia usunięcia 

awarii, Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na nowo zainstalowane 

części w ramach umowy, począwszy od daty podpisania protokołu wykonania usługi; 

b) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny dla zainstalowanych części 

oraz bezpłatny przyjazd serwisanta w celu usunięcia awarii; 

c) prace konserwacyjne wykonywane będą w dni robocze lub po uzgodnieniu z Zamawiającym w dni 

wolne od pracy; 

d) Zamawiający planuje wymianę w 2020 roku dźwigu osobowego o nr UDT 3127010422 w budynku 

przy ul. Mińskiej 52/54. Od momentu wyłączenia dźwigu przez Wykonawcę,  który wykona prace 

polegające na zaprojektowaniu i wymianie windy, Wykonawca prac konserwacyjnych nie będzie 

świadczył usług konserwacji ww. windy. Za okres, od dnia wyłączenia dźwigu do końca trwania 

umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za konserwację windy przy ul. Mińskiej 52/54. 

O  wyłączeniu dźwigu Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub drogą mailową, a także 

zostanie sporządzony aneks do umowy odpowiednio zmniejszający wynagrodzenie. 

e) W przypadku podjęcia decyzji przez zamawiającego o planowanych wymianach windy/wind 

na  obiektach w trakcie trwania umowy konserwacyjnej, Wykonawca prac konserwacyjnych nie 

będzie świadczył usług konserwacji tych wind/windy od momentu wyłączenia dźwigu przez 

Wykonawcę,  który wykona prace polegające na zaprojektowaniu i wymianie windy. Za okres, od 

dnia, w którym winda/windy zostaną wyłączone, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie 

za konserwację ww. windy/wind. O przekazaniu terenu budowy Wykonawca zostanie 

poinformowany pisemnie lub drogą mailową, a także zostanie sporządzony aneks do umowy 

odpowiednio zmniejszający wynagrodzenie. 

 

f) Naprawy/wymiany części, niewykazane w niniejszym OPZ, mogą zostać zlecone do wykonania 

przez Wykonawcę w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego poprzedzone protokołem z usterki 

zawierającym opis awarii/wymiany, sposób i termin usunięcia oraz po przedłożeniu kosztorysu 

naprawy w terminie nie krótszym niż 1 dnia roboczego od dnia  wystąpienia usterki/awarii. 

 

 

Cena oferty 

Ceny jednostkowe ryczałtowe brutto w formularzu ofertowym za wykonanie usług w  danej lokalizacji, a 

tym samym łączna cena ryczałtowa realizacji zamówienia obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia 

wg powyższych założeń. 


