
Przedmiotem zamówienia jest:
usługa  w  zakresie  stałej  konserwacji  oraz  utrzymania  w  stanie  pełnej  sprawności
technicznej, 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 r. Nr 193 
poz.  1890)  -  urządzeń  znajdujących  się  w  siedzibie  Zamawiającego  –  Urząd  Miasta
Płocka, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1: 

a) dźwig osobowy  (Typ: OGH 1.19MW, 3 przystanki, rok produkcji 1997),
b) dźwig osobowy  (Typ: OGH 1.19MW, 4 przystanki, rok produkcji 2001),
c) platforma piono CIBES A 5000 dla osób niepełnosprawnych (2 przystanki,
    rok produkcji 2000).
W  ramach  usługi  konserwacji  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sprawdzania

działania  dźwigów  pod  kątem  bezpieczeństwa  użytkowania  w  zakresie  i  w  sposób
ustalony instrukcją  konserwacji  producenta oraz aktualnymi  przepisami  Urzędu Dozoru
Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r.  o dozorze technicznym (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1125) między innymi :

1. wykonywania  przeglądów  okresowych  urządzeń  polegających  na  sprawdzeniu
stanu  mechanizmów  i  układów  działania  urządzeń  napędowych,  sterujących,
sygnalizacyjnych,  oświetleniowych,  zabezpieczających,  chwytających,  stanu
cięgien nośnych i ich zamocowania i innych (raz na miesiąc),

2. utrzymywania urządzeń w sprawności technicznej, tj. w stałym ruchu z wyłączeniem
postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych,

3. niezwłocznego  reagowania  na  zawiadomienie  Zamawiającego  o  zaistnieniu
wyjątkowego zdarzenia (np. utknięcie człowieka wewnątrz kabiny, platformy) w celu
usunięcia niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia,

4. bieżącego usuwania usterek i innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na
wadliwą pracę urządzeń,

5. wymiany części zużytej lub uszkodzonej na nową,
6. innych  napraw  wynikających  z  zaleceń  Urzędu  Dozoru  Technicznego  lub  z

przepisów powszechnie obowiązujących,
7. wykonywania  badań,  prób  i  pomiarów  oraz  innych  czynności  niezbędnych  do

ustalenia  stanu  technicznego  urządzenia,  a  wymaganych  przez  Urząd  Dozoru
Technicznego,

8. przygotowywania  i  uczestniczenia  w  badaniach  okresowych,  jak  i  kontrolnych
urządzeń dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca ponosić  będzie  koszty konserwacji,  napraw bieżących i  awaryjnych

oraz koszty dojazdu. 
2. Wykonawca  do  wykonania  konserwacji,  przeglądów,  napraw  bieżących  i

awaryjnych używać będzie własnych narzędzi, sprzętu i drobnych materiałów, jak:
kontakty  bezpieczeństwa,  śruby,  podkładki,  izolacje,  żarówki,  świetlówki,  olej
smarowy, itp. oraz zapewni we własnym zakresie transport materiałów, narzędzi i
sprzętu do miejsca wykonywania prac.

3. Niezbędne  dodatkowe  materiały  będą  zakupowane  przez  Wykonawcę.  Zwrot
kosztów  za  materiały  będzie  następował  na  podstawie  przedstawionych  faktur,
usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna.

4. Naprawy wykraczające poza zakres napraw konserwacyjnych będą wykonywane w
oparciu o oddzielne zlecenia, wyceniane i fakturowane dodatkowo.

5. Wykonawca  zapewni  gotowość  podjęcia  działań  w  zakresie  likwidacji  awarii
niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, jednak nie później niż w ciągu 2 godzin od
zgłoszenia.  W  sytuacji  zaistnienia  wyjątkowego  zdarzenia  zapewni  odpowiedni



potencjał techniczny i gotowość przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni przez
cały okres trwania umowy.

6. Wykonawca będzie prowadził Dziennik konserwacji i napraw, zgodnie z przepisami
i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego, w którym będzie potwierdzał wykonane
czynności (z podaniem daty oraz podpisem).

7. W ofercie prosimy o podanie miesięcznego wynagrodzenia w zakresie konserwacji
oraz  koszt  wykonania  pomiarów  (skuteczności  ochrony  przeciporażeniowej  i
rezystancji  izolacji,  rezystancji  izolacji) wraz  ze  sporządzeniem  protokołów  z
pomiarów za 1 urządzenie. 

8. Opłaty związane z nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego pokrywa Zamawiający.
9. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Wymagania:
Wykonawca  prowadzi  zarejestrowaną  działalność  w  zakresie  prac  objętych
przedmiotem zamówienia,  posiada niezbędną wiedzę oraz  uprawnienia,  a  także
potencjał  ludzki  i  sprzętowy  niezbędny  do  wykonania  zamówienia.  Wykonawca
będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą :
-  uprawnienia  dozorowe  do  konserwacji  dźwigów  osobowych  zgodnie  z
zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się  konserwacją
dźwigów  wydanym  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego,  kat.I,  zgodnie  z
rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  18  lipca  2001  r.  w  sprawie
sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.
z 2001r., Nr 79, poz. 849 ze zm.), 
-  aktualne  świadectwo  kwalifikacji  "D"  i  "E"  wydane  przez  uprawnione  organy,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania
kwalifikacji  przez  osoby  zajmujące  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci
(Dz.U.z 2003r. Nr. 89, poz. 828 ze zm.).


