
Załącznik nr 1 – Dane dotyczące dźwigu, opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania względem 

Wykonawcy 

I. Dane techniczne dźwigu: 

1. TYP: elektryczny bez maszynowni typu SCM-GL 1500AA; 

2. Wytwórca: Prolift; 

3. Udźwig: 1500 kg; 

4. Nr fabryczny: P1587; 

5. Numer ewidencyjny: N3119005024; 

6. Rok budowy: 2012; 

7. Liczba przystanków: 4 

II. Oferent w ramach zapytania ofertowego zobowiązany jest do: 

1. Wykonania w terminach określonych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, przeglądu 

stanu technicznego urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno 

– ruchową urządzeń oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego m.in. 

 Oględziny zespołu napędowego, aparatury sterowej, stanu elementów nośnych 

dźwigu 

 Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych 

 Utrzymanie w czystości maszynowni i podszybia z wyjątkiem ewentualnych prac 

malarskich i murarskich 

 Dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych: kontaktów 

bezpieczeństwa, urządzeń regulujących drzwi, elementów wchodzących w skład 

aparatury przekaźnikowo – stycznikowej i elektronicznej; 

 Wymiana żarówek i diod sygnalizacyjnych, informacyjnych, oświetlenia w kabinie 

 Przestrzegania terminów przeglądów konserwacyjnych dźwigu 

 Prowadzenie dziennika konserwacji dźwigu i odnotowywanie w nim każdorazowo 

przeprowadzonego przeglądu serwisowego. 

2. Prowadzenia usługi pogotowia dźwigowego tj. gotowość Centrum Zgłoszeniowego  

w godzinach 7:00 – 22:00 oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi w kabinach, siedem 

dni w tygodniu przez cały rok pod wskazanym Zamawiającemu numerem telefonu. 

Maksymalny czas reakcji, rozumiany jako maksymalny okres, który może upłynąć od 

zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki do podjęcia przez Wykonawcę działań 

zmierzających do usunięcia awarii / usterki: maksymalnie 2h od przyjęcia zgłoszenia. W 

przypadku zgłoszenia uwięzienia pasażerów w urządzeniu dźwigowym czas reakcji ustala się 

na 1h od przyjęcia zgłoszenia. 

3. Z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem informowania Zamawiającego o konieczności 

wykonania czynności wynikających z odrębnych przepisów m.in. wykonanie resursu 

urządzenia, pomiary ochronne elektryczne, badanie UDT oraz aktywnego uczestnictwa 

podczas przeprowadzonych badań. 

4. Raz do roku, w ramach przedstawionej kalkulacji kosztów, Oferent wykona: 

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystencji 

izolacji obwodów elektrycznych; 



• Czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w 

wyniku normalnej eksploatacji; 

• Bezpłatną utylizacje zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa dotyczącymi gospodarki odpadami. 

5. Zawiadamiania w imieniu Zamawiającego UDT o wykonaniu napraw wymagających badań 

nadzwyczajnych. 

6. Umawiania w imieniu Zamawiającego terminu badań okresowych UDT oraz czynnego w nim 

uczestnictwa. 

7. Wszelkie inne czynności – w tym naprawy urządzeń dźwigowych wykonywane będą przez 

Oferenta tylko i wyłącznie na odrębne zlecenie oraz koszt Zamawiającego.  

III. Wymagania względem Oferenta oraz osób wyznaczonych przez Oferenta do wykonywania 

czynności określonych w przedmiocie zapytania ofertowego: 

1. Wszelkie czynności podejmowane w ramach realizacji przedmiotu zapytania, wykonywane 

muszą być przez pracowników Oferenta, posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

doświadczenie oraz uprawnienia odpowiedniej kategorii nadane przez właściwy organ 

dozoru technicznego. 

2. Oferent zobowiązuje się do konserwowania urządzenia dźwigowego zgodnie z wytycznymi 

producenta, dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń, instrukcją konserwacji oraz 

warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego. 


