
Znak sprawy: ZP-261-1/23 Załącznik nr 1 
(do Zaproszenia do złożenia oferty 

ml do umowy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego 
w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim" 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie serwisu i konserwacji 
urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy 
ul. Sądowej 2 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. 
Bosco 3 

2. Klasyfikacja PKOB obiektów - 1220 

3. Termin wykonania zamówienia: Przedmiotowe zamowienie będzie realizowane 
w sposób ciągły od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. 

4. Ilość przeglądów w 2023 roku - 12 przeglądów. Pierwszy przegląd planowany jest na 
styczeń 2023 r., kolejne przeglądy w odstępach miesięcznych. 

5. Wykaz urządzeń: 

-dźwig osobowy GLF MRL MC 630 s/n HLH-113 zainstalowany w budynku Sądu 
Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 (budynek „A") 

- dźwig osobowy GLF MRL MC 630 s/n HLH-050 zainstalowany w budynku Sądu 
Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 (budynek „B") 

-dźwig osobowy GLF MRL MC 630 s/n HLH-092 zainstalowany w budynku Sądu 
Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 (budynek „C") 

- platforma przyschodowa wewnętrzna do transportu osób niepełnosprawnych DELTA 
SP 7728, zamontowana w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 
(budynek „C") 

- platforma przyschodowa wewnętrzna do transportu osób niepełnosprawnych DELTA 
SP 7729, zamontowana w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 
(budynek „C") 

- platforma przyschodowa wewnętrzna do transportu osób niepełnosprawnych DELTA 
. SP 7584, zamontowana w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 
(budynek „B") 

-krzesełko dźwigowe Superglide 120 Acorn s/n 110102206604 zainstalowane w Sądzie 
Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 

-krzesełko dźwigowe Superglide 120 Acom s/n 110101206667 zainstalowane 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 

- dźwig Osobowy elektryczny bez maszynowni HYDROMACH HE-0342 zainstalowany 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 

-dźwig towarowy BKG 300.30/15 HYDROMACH 76318 zainstalowany w Sądzie 

Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 
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6. Zakres konserwacji i przeglądów powinien obejmować: 

a) Funkcjonalne przeglądy zamocowań, przekładni, koła linowego, lin, prowadnic drzwi 
kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych (1 raz w miesiącu). 

b) Smarowanie (nie dotyczy wymiany oleju oraz smarownic) wymienionych 
podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń (w razie 
konieczności). 

c) Sprawdzenie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymania 
urządzenia na przystankach (1 raz w miesiącu). 

d) Kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset 
dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także 
wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego (1 raz w miesiącu). 

e) Sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości i wydajności pracy (1 raz w miesiącu). 

f) Kontrola stanu oleju napędu (1 raz w miesiącu - bez wymiany). 

g) Oczyszczanie podzespołów urządzeń dźwigowych z zabrudzeń, powstałych 

w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie 
(w razie konieczności). 

h) Czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych 
w wyniku normalnej eksploatacji (dwa razy w ciągu roku). 

i) Udział pracownika Wykonawcy podczas mycia elementów szklanych ścian 

wewnętrznych szybu windowego (w razie konieczności). 

j) Zakres konserwacji platform przyschodowych obejmuje między innymi (1 raz 
w miesiącu): 

- przegląd zespołów i części urządzenia poprzez: oględziny reduktora z silnikiem, 
aparatury sterowej i stycznikowej, kontrolę stanu elementów toru jezdnego, 
sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, 

wyłączników krańcowych, 

- czyszczenie i smarowanie elementów platformy (toru jezdnego, elementów 
ruchowych urządzenia według instrukcji smarowania), 

- dokonanie regulacji: układu napędowego, kontaktów bezpieczeństwa; elementów 
wchodzących w skład aparatury sterowej, 

- usuwanie usterek elektromechanicznych. 

k) Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej wszystkich urządzeń, 
w szczególności: izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej, uziemień, 

zabezpieczenia termicznego przed planowanym przeglądem UDT oraz po naprawach 
wymagających takich pomiarów 

I) Bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa dotyczącymi gospodarki odpadami. 

m) Diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń. 

n) Regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń. 

o) Prowadzenie dziennika konserwacji dla każdego z urządzeń, w którym 
dokumentowane są na bieżąco wszystkie czynności wykonywane na urządzeniach 
w wersji papierowej. 

Opis przedmiotu zamówienia - „Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach 
oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". Strona 2 



p) Prowadzenie zarządzania „cyklem życia" urządzeń w celu informowania 
Zamawiającego o konieczności wymiany elementów, których okres żywotności 

przewidziany przez producenta upływa w najbliższym czasie (resurs poszczególnych 
mechanizmów). 

q) Ustalenie resursu dla eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeń przed 
przeglądem UDT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami w instrukcji 
obsługi urządzenia a następnie kontrola stopnia wykorzystania resursu. 

r) Aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie diagnostyki 
urządzeń. 

s) Bezpłatne akcje fabryczne, usprawniające lub korygujące działanie urządzeń 

producenta. 

t) Udostępnienie przez cały okres obowiązywania umowy aktywnych kart GSM w celu 
połączenia pomiędzy kabiną dźwigu a Centrum Zgłoszeniowym Wykonawcy 
(dotyczy dźwigów w lokalizacji- Sądowa 2 w Siedlcach). 

u) Gotowość Centrum Zgłoszeniowego Wykonawcy w godzinach 7.00-22.00 
(z wyjątkiem 25-26 grudnia, 1 stycznia, 1 i 11 listopada, Święta Wielkanocy) oraz 
całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinie, siedem dni 
w tygodniu przez cały rok. 

v) Czas przyjazdu serwisanta w przypadku awarii nie będzie dłuższy niż 2 godz. od 
momentu zgłoszenia do Centrum Zgłoszeniowego Wykonawcy, w przypadku gdy 
w kabinie dźwigu przebywa uwięziony pasażer maksymalny czas reakcji to 30 minut. 

7. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca będzie przeprowadzał konserwacje zgodnie z zakresami przeglądów 
konserwacyjnych, instrukcją konserwacji, normą PN/EN 13015, ustawą z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1514 t.j.), 
Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 
2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2176), 

b) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dokonywania napraw oraz 
usuwania wszelkich awarii i usterek nie podlegających gwarancji (w tym do 
wymiany uszkodzonych części i podzespołów), zarówno tych stwierdzonych 
podczas przeglądów wynikających z harmonogramu jak i tych, które zostały 

zgłoszone przez pracowników Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Strony. 
Koszty części użytych do naprawy pokrywa Zamawiający. Możliwy jest także zakup 
części przez Wykonawcę po stwierdzeniu, że naprawa nie jest naprawą gwarancyjną 
oraz po uzyskaniu zgody Zamawiającego z uwzględnieniem warunków rynkowych, 
a następnie obciążenie kosztami Zamawiającego. 

c) Koszty wymiany uszkodzonych podzespołów i części będą objęte oddzielnym 
postępowaniem, 

d) Czas naprawy awarii niewymagającej wymiany i naprawy osprzętu technicznego nie 
może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

e) Czas naprawy awarii wymagającej naprawy i wymiany osprzętu technicznego 
niezwłocznie nie może przekroczyć 7 dni od momentu zgłoszenia awarii. 
W uzasadnionych przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę, za zgodą 
Zamawiającego, czas naprawy awarii może ulec wydłużeniu. 
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f) Na wykonane naprawy oraz usunięcie awarii i usterek Wykonawca udziela 2 lat 
gwarancji i rękojmi za wady na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 

g) Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego z przepisów o rękojmi za wady. 

h) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Strony Protokołu. 
Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi 
Wykonawca. 

i) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, które ujawnią się 

w okresie gwarancji i rękojmi w terminie określonym przez Strony. 

j) Podstawę do usunięcia wad stanowi zgłoszenie Zamawiającego o wystąpieniu wady 
przesłane Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

k) Po każdorazowym usunięciu ujawnionych w okresie gwarancji wad, Strony niniejszej 
umowy sporządzą Protokół. 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował podczas 
usuwania wad, stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

m)Jeżeli Wykonawca, w okresie gwarancji i rękojmi nie usunie ujawnionej wady 
w terminie określonym przez Strony, Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia 
takiej wady, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

n) W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w lit. m), Zamawiający nie traci 
uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

o) Koszty czasu pracy serwisanta koniecznego do realizacji naprawy nie podlegającej 
gwarancji zostaną naliczone według stawki godzinowej. 

p) Przeglądy serwisowe, konserwacje i ewentualne naprawy dokonywane będą w 
miejscu instalacji urządzeń dźwigowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 
upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Wykonawca dokona konserwacji, 
serwisu i ewentualnych napraw przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie 
środków i narzędzi. Czynności o których mowa nie mogą utrudniać normalnego 
funkcjonowania Sądu lub wpływać na jego działalność w ciągu dnia roboczego. 
Dojazd serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez 
Wykonawcę w koszt usługi. 

q) Wykonawca zobowiązuje się, że postój urządzeń dźwigowych niezbędny do 
wykonania czynności konserwacyjnych nie będzie trwał dłużej niż 2 godziny. 

r) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i podania do wiadomości, czynnych 
całą dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności: 

- minimum jednego telefonu komórkowego, 

- minimum jednego adresu e-mail. 

s) Każdy przegląd/ konserwacja/ naprawa powinna być zakończona stosownym 
protokołem. Oryginał protokołu powinien być przekazany Zamawiającemu w dniu 
dokonania przeglądu/ konserwacji 

t) Za dzień wykonania przeglądu/konserwacji uważa się dzień zakończenia wszystkich 
związanych z tymi usługami czynności i podpisania przez Zamawiającego protokołu. 

u) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd/ konserwację/ naprawę urządzeń 
stanowiących przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie 
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z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa 
(w tym BHP i ppoż.), normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej. Celem 
przeglądu jest utrzymanie urządzeń instalacji w jak najlepszej sprawności technicznej, 
a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. 

v) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za pomocą sił własnych, bez 
powierzania całości lub części zamówienia podwykonawcom. 

w) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
w szczególności za wszelkie szkody wynikające z naruszenia postanowień umowy, 
niedbalstwa lub opieszałej jej realizacji. 

x) Wykonawca zapewnia uczestnictwo uprawnionych pracowników w badaniach 
okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

y) Zamawiający zapewni upoważnionym pracownikom Wykonawcy swobodny dostęp 
do urządzeń, udzielać wszelkich potrzebnych informacji dotyczących urządzenia, 
a także zapewnić wgląd do stosownej dokumentacji, 

z) Zamawiający zabezpieczy maszynownię dźwigu przed dostępem do nich osób 
postronnych, 

aa) W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń Zamawiający powiadomi 
o tym fakcie Wykonawcę, 

bb) Niniejszy opis zakresu czynności stanowiących opis przedmiotu zamówienia nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania czynnosc1 konserwacyjnych 
wymaganych przepisami Dokumentacjami Techniczno Ruchowymi, bądź 
Instrukcjami obsługi urządzeń. 

cc)Pracownicy Wykonawcy realizujący umowę w budynku sądu będą pobierać 

z portierni klucze (karty) niezbędne do dostępu do miejsc związanych z realizacją 
usługi i zwracać je bezpośrednio po wykonaniu usługi. Czynność ta będzie 
odnotowywana w Kontrolce kluczy. 
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