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Załącznik nr  5 do Regulaminu Zamówień Publicznych  

 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 

z siedzibą w Częstochowie  

 

Dział Techniczny 

(nazwa jednostki organizacyjnej) tel./fax email: kier_techniczny@zsm.czest.pl  

 
Zapytanie Ofertowe 

na konserwację urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Szpital przy ulicy Mirowskiej 15,  

Mickiewicza 12 i Bony 1/3 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY  
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie  
przy ul. Mirowskiej 15 
NIP: 949 17 63 544  REGON: 151586247   KRS: 0000026830  

Nazwa jednostki organizacyjnej nr telefonu i adres do korespondencji: 
 
Dział Techniczny – SP ZOZ Miejski Szpital przy ul. Mirowskiej 15, 42-200 
Częstochowa, tel. 34 370 21 26 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1 Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji urządzeń dźwigowych 

zainstalowanych w obiektach Szpitali przy ulicy Mirowskiej 15, Mickiewicza 12  
    i Bony 1/3 
  
 
2 Zamawiający podzielił zamówienie na pakiety: 
 
 Pakiet Nr 1 – Dźwigi osobowe 
 Pakiet Nr 2 – Urządzenia schodowe do przemieszczania osób i podnośnik  
  pacjenta 
 Pakiet Nr 3 – Dźwigi osobowe II 
 
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

Szczegółowy wykaz oraz parametry techniczne urządzeń dźwigowych, których 
konserwacja stanowi przedmiot zamówienia zawiera  
 
dla Pakietu Nr 1 – Załącznik nr 1, 
dla Pakietu Nr 2 – Załącznik nr 2, 
dla Pakietu Nr 3 – Załącznik nr 3  do zapytania. 
 

4 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 
wykonania prac konserwacyjnych polegających w szczególności na: 

 
- utrzymanie urządzeń dźwigowych w stałym ruchu z wyjątkiem postojów 
niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych, 
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- sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu dźwigu w 
stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną i 
bezpieczną eksploatację, 
- wykonywanie konserwacji urządzeń w zakresie i w sposób ustalony aktualną 
instrukcją producenta oraz aktualnymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego 
- wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do 
ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru 
Technicznego, 
- czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych, 
- dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych, 
- wykonywanie niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania 
urządzenia napraw wraz z wymianą zużytych bądź uszkodzonych elementów, 
- powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wadliwej 
eksploatacji dźwigu w szczególności gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowania, 
- natychmiastowe reagowanie na zawiadomienie Zamawiającego lub zgłoszenia 
telefoniczne o zaistnieniu zdarzenia (np. utknięcie człowieka w windzie, awaria 
dźwigu)  
- wykonanie raz w roku pomiarów elektrycznych urządzenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami – koszt pomiarów w kwocie konserwacji, 
- uczestniczenie w przeglądach i kontrolach dokonywanych przez UDT, Straż 
Pożarną itp. 
- informowanie zamawiającego o terminach badań kontrolnych i konserwacyjnych 
dźwigów, 
- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, 
naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigów itp. 
- dokumentowanie każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy poprzez 
wystawianie raportów serwisowych, 
- zawiadamianie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań 
nadzwyczajnych dźwigu, 
- utrzymanie czystości w maszynowni i podszybiach dźwigu 

 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia przez okres: 
 
a) w przypadku Pakietu Nr 1 - Załącznik Nr 1, poz. 1 i poz. 2  
     od dnia 25.04.2018 r. do 31.03.2021 r. 
b) w przypadku Pakietu Nr 1 - Załącznik Nr 1, poz. 3 i poz.4  
      od dnia 01.05.2018 r. do 31.03.2021 r. 
c) w przypadku Pakietu Nr 2 - Załącznik Nr 2 , poz. 1, poz. 2, poz. 3  
     od dnia 25.04.2018 r. do 31.03.2021 r. 
d)  w przypadku Pakietu Nr 3 – Załącznik Nr 3, poz. 2, poz. 3, poz. 4  
     od dnia 01.08.2018 r. do 31.03.2021 r. 
e)   w przypadku Pakietu Nr 3 – Załącznik Nr 3, poz. 1  
      od dnia 01.09.2018 r. do 31.03.2021 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu z załącznikiem do niniejszego 
zapytania.  
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, 42-200 
Częstochowa ul. Mirowska 15 z dopiskiem „ Oferta – konserwacja urządzeń 
dźwigowych w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  do dnia    19.04.2018 r. 

    do godziny 12.00 
2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę.  
4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
5 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zsm.czest.pl w dniu  

12.04.2018 r.  
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż spełniają 
warunki dotyczące: 
- posiadania potencjału ludzkiego do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej 
jedną osobą (konserwatorem dźwigów), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru 
Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późniejszymi zmianami) dot. konserwacji dźwigów: 
- w zakresie części mechanicznej, 
- w zakresie części elektrycznej. oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji przy obsłudze i 
konserwacji urządzeń technicznych.  
 
 
 
VII. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
-  cena -100%  
 
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za 
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.zsm.czest.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsm.czest.pl/
http://www.zsm.czest.pl/
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IX. DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod numerem telefonu  
34 370 21 26 oraz adresem email: kier_techniczny@zsm.czest.pl.  
 
 
 
 
 
 
X. ZAŁĄCZNIKI  
- wzór Formularza Oferty  
- Załącznik Nr 1 
- Załącznik Nr 2 
- Załącznik Nr 3 
- projekt umowy 

ZATWIERDZAM 
 
DYREKTOR 
 
WOJCIECH KONIECZNY 

 
 


