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Załącznik Nr 3 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Wykaz urządzeń do przemieszczania osób używanych w SP ZOZ 

          Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15  
          i Bony 1/3 
 
poz. 1. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych  
    – Paw. A – Szpital Mirowska 15 
    (winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O 
 typ: OMEGA 
 udźwig: 225 kg 
 rok zabudowy: 2015 
 nr rejestr. UDT: N3004000240 
 
poz. 2. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych 
    - Paw. B – Szpital Bony 1/3  
    (winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O 
 typ: DELTA 
 udźwig: 225 kg 
 rok zabudowy: 2014 
 nr rejestr. UDT: N3004000230 
 
 

II. Wymagania dot. wykonywania konserwacji 

- konserwacja wykonywana przynajmniej raz na kwartał (co 3 m-ce) 

- 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. 
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     - prowadzenie pogotowia awaryjnego zobowiązuje Wykonawcę do podjęcia  

       działań w czasie 40 min. w dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia przez   

       Wykonawcę. 

III. Wykaz czynności do wykonania w ramach świadczonych usług 
 

 - sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu urządzenia 
   w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną  

       i bezpieczną eksploatację, 

 - wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do  
   ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru  
   Technicznego, 

 - czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych, 

 - 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,  

 - wykonanie pomiarów elektrycznych urządzenia zgodnie z obowiązującymi  
   przepisami, 

-  wykonanie opinii stanu technicznego – możliwości dalszej eksploatacji (resursu)  
        urządzeń dźwigowych wymaganych przez UDT, 

-  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. 

 
 


