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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy postępowania pn. Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Biblioteki Publicznej m. 

st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Koszykowej 

26/28. 

1. AKTY PRAWNE I DOKUMENTACJE WPŁYWAJĄCE NA ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI 

DECYDUJĄCE O SPOSOBIE I REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) 

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji 

wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze 

zm.), 

3) rozporządzenia Rady Ministrów z 16.7.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 ze zm.), 

4) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890), 

5) rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 ze zm.) 

6) księgi rewizyjne urządzeń 

7) przepisy Dozoru Technicznego DT-DE-88. 2. 

2. WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM 

Nr. 
Rodzaj 

dźwigu 

Nazwa 

budynku/Adres 
Numer dźwigu 

Udźwig 

(kg) 

Ilość 

przystanków

/dojść 

1. Dźwig 

osobowy 

1954 

Remont 

1968 

Budynek „Magazyn” 

00-950 Warszawa, 

ul. Koszykowa 26/28 

N3127062827 

Nr rej. 62827 

225 8/8 

2. Dźwig 

towarowy 

rok 1954 

Remont 

1969 

Budynek „Magazyn” 

00-950 Warszawa, 

ul. Koszykowa 26/28 

N 3127 007 422 

Nr rej. 50926 

100 9/9 

3. Dźwig 

towarowy 

rok 1954 

Remont 

1969 

Budynek „Magazyn” 

00-950 Warszawa, 

ul. Koszykowa 26/28 

N 3127 007 423 

Nr rej. 50927 

100 10/10 

 

3. OPIS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w zdolności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń 

dźwigowych poprzez wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji zgodnie z 

przepisami i dokumentacjami, o których mowa w pkt 1. oraz ewentualnych napraw 

urządzeń, a w szczególności utrzymanie ich w sprawności technicznej, usuwanie wszelkich 

nieprawidłowości w ich działaniu, zawłaszcza niezwłoczne usuwanie awarii powodujących 

przerwy w pracy urządzeń czy mogących wywołać straty materialne. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia 7 

dni w tygodniu w godzinach 06.00-21.00. 

3) Wykonawca zapewnia: 
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a) naprawy drobne niezależnie od częstotliwości ich występowania wraz z regulacją w 

zakresie: wymiany żarówek i świetlówek w kabinie, wymiany cewek aparatów 

elektrycznych i żarówek sygnalizacyjnych, wymiany wkładek bezpiecznikowych, naprawy 

klocków hamulcowych, wyrównania wahaków i skrócenia lin nośnych, regulacji zamków 

bezpieczeństwa, naprawy i regulacji elementów stykowych aparatów elektrycznych, 

wymiany środków smarujących (oleje, smary), wymiany akumulatorów, wymiana 

styczników. 

b) utrzymanie czystości w podszybiach i maszynowniach dźwigów (szczególnie usuwanie 

zabrudzeń z oleju hydraulicznego, oliwy smarującej lub innych tłuszczów oraz kurzu), 

oraz miejsc i elementów dostępnych tylko dla konserwatora dźwigu,  

c) zdolność do podjęcia działań serwisowych w czasie 120 minut od chwili zgłoszenia 

awarii, 

d) usługi pogotowia dźwigowego przez całą dobę, z tym że w godzinach 21.00 – 06.00 

interwencja będzie podejmowana tylko w przypadku uwięzienia pasażerów w dźwigach 

4) wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres wyszczególnionych robót, 

jak również kwalifikujących dźwig do naprawy Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, przedstawienia kosztorysu ofertowego na 

prace naprawcze oraz do rozpoczęcia robót w czasie 24 godzin od otrzymania pisemnego 

zlecenia na realizację prac. Naprawy spowodowane dewastacją, kradzieżą, umyślnym 

zniszczeniem części i podzespołów będą wykonywane przez Wykonawcę po otrzymaniu od 

Zamawiającego odrębnego odpłatnego zlecenia. Naprawa oraz wymiana podzespołów 

nieobjętych zakresem robót konserwacyjnych m.in. polegająca na remoncie dźwigów bądź 

ich części lub podzespołów wymaga udzielenia Wykonawcy odrębnego płatnego zlecenia. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o 

wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres robót ujętych w pkt 3) jak 

również kwalifikujących dźwig do naprawy głównej (modernizacji). 

6) Zgłoszenia awarii będą dokonywane przez właściwe służby techniczne Zamawiającego 

telefonicznie, e-mailem lub faksem lub pisemnie na numery i adresy wskazane przez 

Wykonawcę. 

7) Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego we 

wszystkie dni tygodnia, mającego na celu uwolnienie w razie potrzeby osób uwięzionych w 

windzie. Czas dojazdu do uwięzionych wynosi maksymalnie 30 minut od momentu 

telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego. Do obowiązków 

wykonawcy należy zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego we wszystkie dni 

tygodnia. Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne dla usunięcia awarii – w godzinach 06.00-

21.00 wynosi 120 minut. 

8) Wykonawca odpowiada za: 

a) bezpieczeństwo pracy konserwatorów wykonujących czynności przeglądu i konserwacji, 

b) utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz przestrzeganie przepisów 

bhp i ppoż., 

c) szkody w sprzęcie objętym umową powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania 

obowiązków wykonawcy, konserwowane urządzenie od chwili przekazania urządzenia do 

wykonania prac konserwacyjnych do chwili odbioru urządzenia przez zamawiającego po 

zakończeniu konserwacji. 

9) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać pomiary elektryczne wymagane przez przepisy 

dozoru technicznego. 

10) Wykonawca zobowiązany jest przygotować urządzenia i brać udział w badaniach 

podstawowych i dodatkowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz 

prowadzić bieżącą współpracę UDT. 

 

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektów, dla których wykonywane będą usługi. 

Istnieje możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją techniczną dźwigów, wydaną przed UDT. 

 


