
Załączniku nr 12 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Wykonywanie w okresie obowiązywania gwarancji, technicznej obsługi 

serwisowej zmodernizowanego dźwigu zainstalowanego w budynku 

głównym ASP (Pawilon E) przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi. 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia 

1)  Przeglądy konserwacyjne oraz badania okresowe dźwigu, których zakres określa 

instrukcja dostawcy jego poszczególnych elementów, zaś formy oraz terminy określa 

Rozporządzenie 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, Nr 193, 

poz.1890); z przepisów UDT, dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń; 

2) Czynności doraźne: uwolnienie osoby lub osób uwięzionych w dźwigu; 

2. Okres obowiązywania umowy: 

36 (trzydzieści sześć) miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1)  Realizacji usługi na podstawie aktualnych przepisów o ruchu urządzeń dźwigowych 

SEP, UDT, PIP, SANEPID z gwarancją na bezpieczną eksploatację dźwigów; 

2) Wykonywanie przedmiotu umowy i czynności w niej określonych z najwyższą 

starannością i obowiązującymi przepisami; 

3) Powierzanie wykonania przedmiotu umowy wyłącznie osobom posiadającym 

wymagane uprawnienia – w zakresie, w jakim odrębne uregulowania prawne, 

nakładają obowiązek ich posiadania, jak również przedkładanie Zamawiającemu, na 

każde jego żądanie – dokumentów, potwierdzających spełnienie obowiązku,  

o którym mowa; 

4) W uzgodnieniu z Zamawiającym – przeszkolenie wskazanych przez niego osób,  

w zakresie wykonywania czynności związanych z uwalnianiem osoby lub osób, 

uwięzionych w dźwigu; 

5) Wskazanie: numeru (czynnego całodobowo) telefonu i faksu oraz adresu e-mail, pod 

którem/na który – Zamawiający, zobowiązany jest przekazywać powiadomienia  

o wystąpieniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu dźwigu, jak również konieczności 

wykonania czynności doraźnych ; 

6) Prowadzenia książki ruchu. Prowadzenie dokumentacji technicznej 

przeprowadzonych napraw, okresowych przeglądów oraz pomiarów ochronnych, 

odnotowywanie każdej awarii i jej usunięcia. Kompletowanie protokołów odbioru 

potwierdzonych protokółami dopuszczenia urządzenia do ruchu przez UDT (DT-DE 

90WO-D) i odnotowanych wpisem do książki. Prowadzenie korespondencji z UDT. 

7) Całodobowej gotowości do usunięcia awarii we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając 

niedziel i świąt – czas przystąpienia do usunięcia awarii nie dłuższy niż 6 godzin od 

chwili powiadomienia; 

8) Usuwania drobnych usterek bez wyłączania windy z ruchu i wymianę uszkodzonych 

części; 



9) Prowadzenia bieżącej konserwacji – wykonywanie swoich obowiązków zgodnie  

z przepisami dozoru technicznego DT-DE90WO-E oraz instrukcją konserwacji i obsługi 

elektrycznych wind; 

10) Przeprowadzania okresowych przeglądów  

11) Przeprowadzania terminowych pomiarów ochronnych – Wykonawca przeprowadza 

we własnym zakresie pomiary ochronne urządzeń i prowadzi stosowną 

dokumentacje wraz z protokołami; 

12) Uwolnienia osób zablokowanych w windzie w czasie nie przekraczającym 1 godziny. 

13) Przestrzeganie zaleceń UDT i niedopuszczanie do przestojów; 

14) Ścisłej współpracy z Działem Technicznym Zamawiającego; 

15) W razie wystąpienia awarii w zakresie nie objętym gwarancją , wykonywanie napraw 

wykraczających poza zakres czynności konserwacyjnych oraz w przypadku wymiany 

uszkodzonych elementów, przed przystąpieniem do naprawy lub wymiany 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulacje kosztów. W 

przypadku pisemnej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zapewni dostawę 

niezbędnych materiałów i części koniecznych do wykonania prac objętych umową. 

16) Sporządzania protokołów z przeprowadzonych prac konserwacyjnych i dołączenia ich 

do wystawianych faktur 

17) Pracownicy Wykonawcy przewidziani do realizacji  przedmiotu umowy zobowiązani 

są do każdorazowego odnotowywania wykonanych czynności w „Dzienniku 

Konserwacji dźwigu” znajdującego się w maszynowniach dźwigów; 

18) Konserwacje i utrzymanie w gotowości i sprawności techniczno – eksploatacyjnej 

urządzeń dźwigowych realizowane będą przez Wykonawcę w dni robocze po 

godzinie 16-tej lub w innych terminach na które każdorazowo przedstawiciel 

zamawiającego wyrazi zgodę; 

19) Utrzymywanie pomieszczeń obiektów Zamawiającego, w których wykonywany jest 

przedmiot umowy – w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również ich 

uporządkowanie, po każdorazowym zakończeniu tychże na własny koszt; 

20) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, poniesione przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie, powstałe w związku w wykonaniem przedmiotu 

umowy – na zasadach ogólnych; 

21) Jako wytwórcy odpadów, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 21): zagospodarowanie w pełnym zakresie 

oraz na własny koszt, wszelkich bez wyjątku odpadów, w tym także podlegających 

wymianie, niesprawnych materiałów, podzespołów oraz części zamiennych  

i elementów, powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy – na zasadach 

określonych w powołanej już ustawie; 

22) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności, wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, za 

wszelkie czynności i działania, związane z wykonaniem umowy, które zostały 

wykonane, są wykonywane bądź których wykonanie zostało zaniechane 

  

 


