
                              

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax.: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak: AB-II-3791/17/2/15              Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r. 
PO-II-379/ZZP-2/225/15 
         

 
  

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

,, Konserwacj ę oraz utrzymanie w sprawno ści technicznej  
dźwigów osobowych Schindler oraz ODF-5 zainstalowanyc h w budynku Czerwonego 

Ratusza przy Pl. Batorego 4 w Szczecinie’’ 

I. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja i całodobowe pogotowie dźwigowe 

oraz utrzymanie w sprawności: 
a) dźwigu osobowego Schindler – rok budowy 1998, udźwig 630 kg, 5 przystanków, 

nr ewidencyjny N3124001543, 
b) dźwigu osobowego ODF-5 - rok budowy 1987, udźwig 500 kg, 5 przystanków,  

nr ewidencyjny N312400303. 
2. Zakres konserwacji dźwigów obejmuje: 

a) wykonanie przeglądów dźwigów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 roku , Nr 193, poz. 1890), 

b) wykonanie przeglądu dźwigów w zakresie P1 (co 30 dni) polegającym 
 na sprawdzeniu: 
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz  

cięgien nośnych i ich zamocowań, 
- działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych  

i oświetleniowych, 
- prawidłowości obsługi urządzeń objętych konserwacją. 

c) sprawdzenie przez oględziny dźwigów w zakresie P2 (nie rzadziej, niż  
co 12 miesięcy): 
- konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych  

i rozłącznych, 
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej raz w roku, 

d) wykonanie pomiarów elektrycznych: 
- rezystancji izolacji, 
- rezystancji uziemień roboczych, 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

3. Zakres utrzymania dźwigów obejmuje: 
a) bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń  

objętych umową, 
b) odnotowanie z podaniem osoby i potwierdzenie podpisem w dzienniku 

konserwacji wyników przeglądów i wykonanych czynności, 
c) bezzwłoczne powiadomienie eksploatującego dźwigi o nieprawidłowościach,  

które spowodowały konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji i dokonywanie  
odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji, utrzymanie dźwigów osobowych  
w sprawności technicznej tj. w ruchu. 

4. Przedmiot umowy obejmuje również inne prace, które są lub będą stanowiły część 
konserwacji dźwigu osobowego, a których przeprowadzenie będzie wynikało  



  

   2 

z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego lub z przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

 
II.  Termin wykonania zamówienia – od 01 stycznia 2 016 r. do 31 grudnia 2017r.  

III. Sposób przygotowania oferty  
Oferta powinna zawierać : 
1.  Wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1  do   zaproszenia: 

a) z wartością łączną zamówienia, w tym wartość netto +VAT, 
b) z wartością miesięczną zamówienia, w tym cenę netto + VAT.  
Cena winna zawierać w sobie koszty dojazdu do urządzenia. 

2. Wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia na 
druku stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, kserokopie aktualnych 
zaświadczeń do konserwacji urządzeń transportu bliskiego oraz świadectw 
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci elektroenergetycznych typu ,,E’’ i ,,D’’.  

 
IV. Składanie ofert  

Ofertę cenową należy złożyć  w zamkniętej kopercie do dnia 22.12.2015 r. 
do godziny 11.00 na adres : Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4,  
70-207 Szczecin – Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, z dopiskiem  
na kopercie ,,Oferta na konserwacj ę oraz utrzymanie w sprawno ści technicznej 
dźwigów osobowych’’  i zaopatrzonej   znakiem : PO-II-379/ZZP-2/225/15. 
 

V.  Wybór oferty  
      1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. 
      2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  
          Zamawiaj ący podpisze umowę – Załącznik nr 3  do zaproszenia, w  terminie  

  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Osoba upoważniona do kontaktów – Sławomir Górkiewicz tel. 91 44 03 444, kom.  
601 146 379 e-mail: sgorkiewiczi@ums.gov.pl                                

 

 
 
 
Załączniki: 3 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – załącznik nr 3 

 


