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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.: (081) 7443061, fax: (081) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046, 
KRS 0000004020
Godziny pracy: 7.00 -14.35
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj 
Dz. U. Nr 223 z /2007 poz. 1655).

2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1  oraz art.  39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie remontu oraz remont dwóch dźwigów w 
budynku Somatyk.
Celem zamówienia jest dostosowanie istniejących dźwigów do obowiązujących norm i przepisów 
bezpieczeństwa,  zwiększenie  efektywności  pracy  dźwigów  (przepustowości,  skrócenia  czasu 
oczekiwania  na  przyjazd  kabiny,  ograniczenie  przejazdów  wolnej  kabiny,  dostępu  do  jazd 
specjalnych - “przewóz łóżek”), poprawy wyglądu i estetyki oraz przystosowania do przewozu osób 
niepełnosprawnych  wg  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002  r.  w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 
690 z późn zm.).
Zakres  koniecznych  do  wykonania  robót  wynikać  będzie  z  obowiązujących  przepisów  oraz 
opracowanego przez Wykonawcę projektu remontu dźwigów i programu funkcjonalno-użytkowego 
załączonego do SIWZ.
   
W ramach zamówienia należy:
 ·  dokonać inwentaryzacji do celów projektowych,
·  wykonać dokumentację remontu dźwigów,
·  dokonać w imieniu zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych lub
uzyskać pozwolenie na budowę jeżeli prace budowlane będą wymagały zmiany lub wymiany
elementów konstrukcyjnych obiektu (zgodnie z przepisami prawa budowlanego),
·  zdemontować istniejące 2 dźwigi,
·  wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu,
·  dokonać montażu 2 nowych dźwigów,
·  dokonać odbioru wykonanych robót przez wyznaczoną komisję Szpitala,
·   dokonać  odbioru  technicznego  i  certyfikacji  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą  z 
otrzymaniem zgody na eksploatację dźwigu przez zamawiającego,
·sporządzić i  przekazać dokumentację powykonawczą.

 CPV: 45313100-5 Instalowanie wind
42416100-6 Windy
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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Dokumentację projektową oraz remont dwóch dźwigów należy wykonać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 grudnia 2009 roku.
Po odbiorze dokumentacji projektowej remont należy przeprowadzić w  dwóch etapach;
I etap- remont dźwigu elektrycznego -w terminie nieprzekraczalnym do 1 listopada 2009 roku, z 
tym ze II etap można rozpocząć dopiero po odbiorze końcowy I etapu.
II etap – remont dźwigu hydraulicznego - w terminie nieprzekraczalnym do 10 grudnia 2009 roku
 z tym że remont dźwigu hydraulicznego należy rozpocząć po przekazaniu w użytkowanie dźwigu 
usytuowanego w łączniku. 

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień 
publicznych, tj.

5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5.1.2.  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawiają  pisemne  zobowiązanie  innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy:
5.1.2.1. zrealizowali minimum dwie roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu 
remontu dźwigów o wartości każdej z nich brutto minimum 350 tysięcy złotych w okresie ostatnich 
pięciu lat (rozpoczęcie i zakończenie roboty) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

5.1.2.2.  dysponują lub będą dysponowali osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, 
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. W 
przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty 
pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyli co najmniej 

- kierownik budowy 
- kierownik robót elektrycznych  
- 2 projektantów 

posiadających uprawnienia wg branż niżej wymienionych w pełnym zakresie:
- w branży konstrukcyjno- budowlanej dla kierownika budowy
- w branży instalacji elektrycznych  dla kierownika robót elektrycznych  
- w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz w branży elektrycznej dla projektantów

5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy:
5.1.3.1. osiągnęli przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług za 2008 rok na poziomie co 
najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
5.1.3.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 400 000,00 
zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

5.1.3.3.  posiadają  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
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działalności na kwotę nie mniejsza niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena  spełniania  warunków udziału w postępowaniu  określonych w art.  22 ust.  1  pkt.  1-4 
ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia 
na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej 
(pkt 6.1, 6.2 SIWZ).

6.WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU

6.1 Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca składa oświadczenie z art. 22 i 24 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 3 do siwz).

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004- 
Prawo Zamówień Publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów lub ich kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem:

6.2.1.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia  do ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
6.2.2.  Aktualnych  zaświadczeń  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
potwierdzających  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  zaświadczeń,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
6.2.3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W  celu  potwierdzenia  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania 
potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawienia 
pisemnego  zobowiązania  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób 
zdolnych do wykonania zamó  wienia zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń.  

6.2.5.  Wykaz  wykonanych  co  najmniej  2  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat 
(rozpoczęcie i zakończenie roboty) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
–  tj.  23.07.2009  roku  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie, 
odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane  należycie.  Każda  z  wykazanych  robót  musi 
opiewać na  kwotę  brutto  minimum 350 tysięcy złotych.  Każda  z  wykazanych  robót  musi  być 

………………………………………………………………………………………………4
Przetarg nieograniczony- remont dwóch dźwigów

SZNSPZOZ.N-ZP-372-35/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



zrealizowana   w  ramach  odrębnej  umowy oraz  w  swym  zakresie  zawierać  zaprojektowanie  i 
wykonanie remontu dźwigów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

6.2.6.  Wykaz  osób,  którymi  dysponuje  lub  będzie  dysponował  Wykonawca  i  które  będą 
uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także 
zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności.  W  przypadku,  gdy  wykonawca  wskazał  osoby, 
którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  .  Zamawiający  wymaga,  aby  w 
wykonywaniu zamówienia uczestniczyli co najmniej 

- kierownik budowy 
- kierownik robót elektrycznych  
- 2 projektantów

6.2.7. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają  wymagane  uprawnienia  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  takich  uprawnień. 
Zamawiający wymaga załączenia kserokopii uprawnień wg branż niżej wymienionych w pełnym 
zakresie: 
- w branży konstrukcyjno- budowlanej dla kierownika budowy
- w branży instalacji elektrycznych  dla kierownika robót elektrycznych  
- w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz w branży elektrycznej dla projektantów

potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem  oraz  załączenia  aktualnych  zaświadczeń  o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę 
w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia  zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

6.2.8. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości o badanym sprawozdaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - za ten okres, potwierdzającego osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów 
i usług na poziomie co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

6.2.9.  Informacja  banku,  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność  kredytową  wykonawcy  na  kwotę  nie  mniejsza  niż  400  000,00  zł  (słownie:  czterysta 
tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.10.  Polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

6.2.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.2. SIWZ, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
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Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.11. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie 
wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokumenty o których mowa 
punkcie  6.2.11  podpunkcie  b)  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania zobowiązań 
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych 
dokumentów. W przypadku konsorcjum i spółek cywilnych należy złożyć pełnomocnictwo zgodnie 
z art. 23 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
6.3.3.  Umowa spółki cywilnej-jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.
6.3.4. Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń dźwigowych. Minimalne wymagania 
stawiane przez Zamawiającego (wymagania/norma odniesienia) – załącznik nr 2 do SIWZ 
Załącznik numer 7  - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że 
prośba o wyjaśnienie treści  specyfikacji  wpłynęła  do zamawiającego na mniej  niż  6  dni  przed 
terminem składania ofert.

7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść wyjaśnień 
jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

7.3.  W uzasadnionych  przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert 
zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji, 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

7.3. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1.      Zenon Daniewski- Z-ca Dyrektora ds Ekonomiczno- Administracyjnych
2.      Agnieszka Piotrowska - specjalista ds. zamówień publicznych
3.      Katarzyna Hamacher – inspektor ds. zamówień publicznych
 
 8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.  Wykonawcy  przystępujący  do  przetargu  winni  wnieść  wadium  w  wysokości:  5000,00  zł 
(słownie: cztery tysiące złotych).

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1/ pieniądzu
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 
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tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 
1158 z późn.zm.) 

8.3 Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer 
BANK  PEKAO  S.A.  III  O/LUBLIN  11124023821111000038958140  z  dopiskiem  „wadium– 
remont  dwóch dźwigów”, a  potwierdzenie  polecenia  przelewu należy dołączyć  do oferty.  Datą 
wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

Wadium wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dołączone  do  oferty  w  formie 
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego 
w innej formie należy załączyć  do oferty w osobnej kopercie : opisanej „wadium– remont dwóch 
dźwigów”

Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno zawierać następujące elementy:
- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji 
- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji
-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji
-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji
-  zapis,  że  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty 
zabezpieczenia na rzecz beneficjenta
- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej formie 
niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.
Wykonawca składający ofertę  jest  nią  związany przez  okres  30 dni,  licząc  od upływu terminu 
składania ofert. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zgodnie z pkt. 8.2  zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie  odrzucona. 
Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych.
 

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu 
do  składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć 
termin związania oferta zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą 
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania, komputerze, 
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
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10.4. Dopuszcza się składanie kopii dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony).
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do 
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub 
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być oparta na wzorze druku stanowiącym załącznik numer 1 do 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo 
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9. Wszystkie pola i pozycje załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co 
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – remont dwóch dźwigów 
- SzNSPZOZ.N-ZP-372-35/09

 

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej 
złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmienione. 
Wykonawca może wycofać już złożona ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu 
oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do dokonania tej czynności. 
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
- wszystkie dokumenty w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone 
„ZASTRZEZONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
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11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia  13 sierpnia 2009 roku do godz. 8.30 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie 
zostało  naruszone  i  doszło  do  ich  odtajnienia  oraz  oferty  złożone  po  terminie  będą  zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2009 roku o godz. 9.00 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.  Informacje  zawarte w pkt.  11.2.2.  i  11.2.3.  przekazane zostaną 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, 
poz.  1050,  z  2002  r.  Nr  144,  poz.  1204  oraz  z  2003  r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena  wykonania 
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za  wykonanie  których  Zamawiający  jest 
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

 

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ 
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej 
ocenie.
13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków ofert.
13.3.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
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13.  4. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie 
-oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 
poprawek
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.5  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
13.6.  Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy,  który nie złożył  wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny 
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie n/w kryterium:

- Cena brutto (wartość)                                           - 100 %
 
                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy
 
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 
 14.INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

14.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację o 
których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3.  Umowa zostanie  zawarta  w formie  pisemnej  w terminie  nie  krótszym niż  7  dni  od dnia 
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 Ustawy Prawo 
Zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta.

 15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach:

1/ pieniądzu
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2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 
1158 z późn.zm.) 

 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 
ust. 2 pkt. 1-3.

  

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO 
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

 

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCYW  TOKU  POSTĘPOWANIA  O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcom,  a  także  innym  osobom,  jeżeli  ich  interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje 
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 6.
18.9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
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przypadku:
Nieterminowego przekazania frontu robót pod remont dźwigu hydraulicznego (co może wynikać z 
przesunięcia terminu przekazania do użytkowania nowego dźwigu w łączniku, zabezpieczającego 
transport chorych na łóżkach) proporcjonalnie do ilości dni opóźnienia w przekazaniu frontu robót.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 -  Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń dźwigowych
Załącznik numer 3  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik numer 4  - Projekt umowy 
Załącznik numer 5  - Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik numer 6  - Wykaz robót budowlanych
Załącznik numer 7  - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

  Lublin, dnia 23 lipca 2009 roku
 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1
 

Pieczęć Firmowa

 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2
 

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie remontu oraz remont dwóch dźwigów w budynku Somatyk.

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia:
Cena brutto ...............................................................w tym...................%VAT

(słownie brutto.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................)

w tym:

L.P Przedmiot zamówienia Cena netto (bez 

podatku VAT) w zł

Stawka podatku VAT 

w %

Cena  brutto  (bez 

podatku VAT) w zł

1. Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej

2. Wykonanie wymiany dwóch 

dźwigów szpitalnych

RAZEM

2. Dokumentację projektową oraz remont dwóch dźwigów należy wykonać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 grudnia 2009 roku.
Po odbiorze dokumentacji projektowej remont należy przeprowadzić w  dwóch etapach;
I etap- remont dźwigu elektrycznego -w terminie nieprzekraczalnym do 1 listopada 2009 roku, z 
tym ze II etap można rozpocząć dopiero po odbiorze końcowy I etapu.
II etap – remont dźwigu hydraulicznego - w terminie nieprzekraczalnym do 10 grudnia 2009 roku
 z tym że remont dźwigu hydraulicznego należy rozpocząć po przekazaniu w użytkowanie dźwigu 
usytuowanego w łączniku. 
3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zrealizowaniu roboty 
budowlanej.

4. Ceny nie będą ulegać zmianie ani waloryzacji przez cały okres trwania umowy.

5.Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy  na roboty budowlane i urządzenia dźwigowe licząc od 
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dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6. Wadium w kwocie ………………………..zł zostało wniesione w dniu………………… 
w formie………………………..

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami i nie będziemy go 
powierzać innej osobie lub jednostce.

(jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia , które wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy)

……………………………………………………………………………………………….
(nazwa podwykonawcy oraz wskazanie części zamówienia)

– w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia z art. 22 i 
24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8 Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….

tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………

zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

9 Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

4...............................................................................................................................

5...............................................................................................................................

6...............................................................................................................................

 

  

.............................,dnia...................                                                                                                         
                                                                      

.....................................................

                                                                                                                      podpis
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Załącznik nr 2
 

Pieczęć Firmowa

Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń dźwigowych.
Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego (wymagania/norma odniesienia)

                                                                                                     

Dźwig nr 1                Q=400 kg                  7 przystanków                                7 drzwi
Typ/nazwa...........................................................Rok produkcji..................................................
Producent.....................................................................................................................................
 
 
Lp
 

Parametry i 
warunki 
wymagane

Parametry wymagane
Parametry oferowane
(opisać)
tak/nie

1 udźwig 400 kg  
2 ilość 

przystanków 7  

3 ilość dojść 7 – rozmieszczone jednostronnie  
4 prędkość 

jazdy 1,0 m/s  

5 wysokość 
podnoszenia istniejąca  

6

napęd

elektryczny linowy VVVF,
silnik jednobiegowy z płynnie regulowaną 
prędkością obrotową 
wyposażony w enkoder – praca w zamkniętej 
pętli

 

7  
drzwi 
kabinowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 700 x 2000 mm, 
wykonanie: stal nierdzewna - satyna, 
wyposażone w kurtynę świetlną

 

8
drzwi 
szybowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 700 x 2000 mm,
wykonanie: skrzydła i ościeżnice - stal nierdzewna 
- satyna

 

9  
kabina 
dźwigu

nieprzelotowa
metalowa o wielkości dostosowanej do przekroju 
poprzecznego istniejącego szybu, nieprzelotowa, o 
powierzchni użytkowej do 1,3 m2 
ściany kabiny wykonane jako panele z blachy 
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nierdzewnej – satyna 
oświetlenie podstawowe – fluorescencyjne 
podłoga wyłożona wykładziną 
przeciwpoślizgową niepalną, trudnościeralną 
(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
poręcz okrągła ze stali nierdzewnej 
wentylator
oświetlenie awaryjne (min 2 godz.)
lustro 
gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku 
docelowego

10

panel 
dyspozycji

wykonany ze stali nierdzewnej satyna – 1 sztuka, 
na całą wysokość kabiny, wyposażony w :
elektroniczny cyfrowy pietrowskazywacz i 
strzałki kierunku jazdy, 
wyświetlanie usterek w języku polskim w 
piętrowskazywaczu
podświetlane przyciski “dyspozycji”, 
“ALARM”, “zał. wentylatora”, w wykonaniu 
“antywandalowym”, opisane grafiką Braille’a, 
ze stali, (potwierdzające zapaleniem się przyjęcie 
dyspozycji),
świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia 
kabiny,
stacyjkę jazdy specjalnej oraz blokady 
zamykania drzwi
system informacji głosowej 

 

11

kasety 
wezwań

piętrowskazywacz na każdym przystanku 
w kasecie wezwań - wyświetlanie usterek w 
języku polskim na piętrowskazywaczu
wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, 
(antywandal), wyposażone w:
podświetlane przyciski – zapalające się po 
przyjęciu dyspozycji 
opisane grafiką Braille’a
wyposażone w stacyjkę jazd szpitalnych na 
każdym przystanku

 

12  
sterowanie

mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne)
układ sterowania zbiorczego góra/dół, z 
możliwością programowania różnych funkcji 
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci 
mikroprocesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd 
specjalny na wypadek pożaru), 
z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w 
szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób 
uprawnionych bez potrzeby stosowania 
dodatkowych urządzeń), 
wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu 
na piętrowskazywaczach w języku polskim, 
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ochrona przed nadużyciami: przy 
zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej kabinie 
(brak osób wysiadających) wydane dyspozycje są 
kasowane

13 szyb  istniejący  
14 prowadnice 

kabinowe istniejące  

15 prowadnice 
przeciwwagi istniejące  

16 przeciwwaga wymiana zawieszenia,
klocki istniejące

 

17 podszybie  istniejące  
18 nadszybie  istniejące  
19 maszynownia  istniejąca  
20 wentylacja grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni 

i wywiewna szybu (istniejąca)
 

21 gwarancja min. 36 miesięcy  
 
 

Dźwig nr 2                   Q=1600 kg                  7 przystanków                      7 drzwi
Typ/nazwa...........................................................Rok produkcji..................................................
Producent.....................................................................................................................................
 
 
Lp
 

Parametry i 
warunki 
wymagane

Parametry wymagane
Parametry oferowane
(opisać)
tak/nie

1 udźwig 1600 kg  
2 ilość 

przystanków 7  

3 ilość dojść 7 – rozmieszczone jednostronnie  
4 prędkość 

jazdy 0,63 m/s  

5 wysokość 
podnoszenia istniejąca  

6

napęd

hydrauliczny, regulowany (płynna regulacja 
prędkości w całym jej zakresie uzyskana poprzez 
otwieranie i przymykanie zaworów 
hydraulicznych w sposób płynny, obciążenia w 
kabinie i temperatury oleju), 
zjazd awaryjny na przystanek podstawowy w 
przypadku zaniku napięcia silnik z płynnie 
regulowaną prędkością obrotową 
wyposażony w chłodnicę oleju
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7  
drzwi 
kabinowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 1100 x 2000 mm, 
wykonanie: stal nierdzewna - satyna, 
wyposażone w kurtynę świetlną

 

8
drzwi 
szybowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 1100 x 2000 mm,
wykonanie: skrzydła i ościeżnice - stal nierdzewna 
- satyna

 

9  
kabina 
dźwigu

nieprzelotowa
metalowa o wymiarach: szer. 1400 mm, głęb. 
2400 mm, 
ściany kabiny wykonane jako panele z blachy 
nierdzewnej – satyna 
oświetlenie podstawowe – fluorescencyjne 
podłoga wyłożona wykładziną 
przeciwpoślizgową niepalną, trudnościeralną 
(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
poręcz okrągła ze stali nierdzewnej 
wentylator
oświetlenie awaryjne (min 2 godz.)
lustro 
gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku 
docelowego

 

10

panel 
dyspozycji

wykonany ze stali nierdzewnej satyna – 
1 sztuka, na całą wysokość kabiny, wyposażony w 
:
elektroniczny cyfrowy pietrowskazywacz i 
strzałki kierunku jazdy, 
wyświetlanie usterek w języku polskim w 
piętrowskazywaczu
podświetlane przyciski “dyspozycji”, 
“ALARM”, “zał. wentylatora”, w wykonaniu 
“antywandalowym”, opisane grafiką Braille’a, 
ze stali, (potwierdzające zapaleniem się przyjęcie 
dyspozycji),
świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia 
kabiny,
karty magnetyczne (min. 50 szt) oraz blokady 
zamykania drzwi
system informacji głosowej 

 

11 kasety 
wezwań

piętrowskazywacz na każdym przystanku 
w kasecie wezwań - wyświetlanie usterek w 
języku polskim na piętrowskazywaczu
wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, 
(antywandal), wyposażone w:
podświetlane przyciski – zapalające się po 
przyjęciu dyspozycji 
opisane grafiką Braille’a
karty magnetyczne (min. 50 szt) na każdym 
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przystanku
12  

sterowanie
mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne)
układ sterowania zbiorczego góra/dół, 
z możliwością programowania różnych funkcji 
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci 
mikroprocesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd 
specjalny na wypadek pożaru), 
z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w 
szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób 
uprawnionych bez potrzeby stosowania 
dodatkowych urządzeń), 
wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu 
na piętrowskazywaczach w języku polskim, 
ochrona przed nadużyciami: przy 
zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej kabinie 
(brak osób wysiadających) wydane dyspozycje są 
kasowane

 

13 szyb  istniejący  
14 prowadnice istniejące  
14 podszybie  istniejące  
15 nadszybie  istniejące  
16 maszynownia  istniejąca  
17 wentylacja grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni 

i wywiewna szybu (istniejąca)
 

18 gwarancja min. 36 miesięcy  
  
Powyższe  warunki  stanowią  wymagania  minimalne.  Nie  spełnienie  któregokolwiek  z  wymagań określonych 
powyżej  spowoduje  odrzucenie  oferty  jako  nie  odpowiadającej  treści specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

.............................,dnia...................                                                                                                         
                                                                      

.....................................................
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Załącznik nr 3
Pieczęć Firmowa

                                           

    OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako  upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że: 

 1.     Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: 

Art. 22.

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)     posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do 
wykonania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.     Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

Art. 24.

1.       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 

1)     wykonawców, którzy wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania

2)     wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)     wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)     osoby fizyczne,  które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione  w celu 
osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

………………………………………………………………………………………………20
Przetarg nieograniczony- remont dwóch dźwigów

SZNSPZOZ.N-ZP-372-35/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



5)     spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;

6)     spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnieni przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;

7)     spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)     osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)     podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)   wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-
3.

2.     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)     wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania,  lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że  udział  tych  wykonawców w postępowaniu  nie  utrudni  uczciwej  konkurencji;  przepisu  nie  stosuje  do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)     złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)     nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;

4)     nie  wnieśli  wadium,  w  tym  również  na  przedłużony  okres  związania  ofertą,  lub  nie  zgodzili  się  na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................

[1]Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................

[2]Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................
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 ………………………, dnia…………                                                                       …………………….

                                                                                                    (podpis)

Załącznik nr 4
 

U M O W A Nr............./wzór/
Zawarta w dniu .......... roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
z  siedzibą  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  Lublinie,  wpisanym  w  Sądzie  Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiajacym”, 
reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

...................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

 
Zamawiajacy  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  do  otrzymywania  faktur  VAT,  NIP: 
9462160056, REGON: 431019046

Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  do  wystawiania  faktur  VAT, 
NIP:....................., REGON: ..............................

 § 1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie remontu oraz remont dwóch dźwigów w 
budynku Somatyk Szpitala Neuropsychiatrycznego  im. M.Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2

§ 2

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z 
programem funkcjonalno – użytkowym zawierającą między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i 
zobowiązania Wykonawcy oraz, że postanowienia w niej zawarte stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 3

 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 10 grudnia 2009r.
3. Za termin zakończenia remontu będzie uznany termin popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego.
4. Za termin zakończenia prac projektowych będzie uznany termin podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia Zamawiającego mogą dotyczyć w szczególności niezgodności 
dokumentacji z wymogami i założeniami w programie funkcjonalno-użytkowym.
5.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie: 2 (dwa) dni licząc od daty podpisania
umowy.

§ 4
1.Opracowanie dokumentacji musi uwzględniać zapisy zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 
września 2004r.) oraz zawierać:

a) projekty budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na wymianę dźwigów opracowane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego – w 5 egzemplarzach w wersji  papierowej oraz wersja elektroniczna:  tekst  –PDF; 
rysunki-JPG)
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b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać 
wymagania określone w § 13 i 14 w/w Rozporządzenia – w 2 egzemplarzach;

c) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem,  miejscem  wykonania  lub 
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  liczby  jednostek  miar  robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą 
uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 w/w Rozporządzenia – w 2 egzemplarzach;

d) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych, w kalkulacji szczegółowej, 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  “Polskich  Standardach  Kosztorysowania  Robót  Budowlanych”  wydawnictwo 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – Warszawa, 2005 oraz zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. z dnia 11 września 2001 r., Nr 97 poz. 1050) - w 2 egzemplarzach;

e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – w 2 egzemplarzach.

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na remont dźwigów a także 
uzgodnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych,

b) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagana).

§ 5
1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie prace związane z organizacją placu budowy, jego zaplecza, drogi dojazdowej 
przygotuje i uzgodni Wykonawca robót na własny koszt.

2. Roboty będą realizowane w oparciu o szczegółowy harmonogram sporządzony przez Wykonawcę w porozumieniu z 
Zamawiającym.

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć miejsca wykonania robót, strzec mienia znajdującego się w 
miejscach przeprowadzenia robót oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał i 
składował wszelkie  urządzenia  pomocnicze  i  zbędne  materiały,  odpady  i  śmieci  oraz  niepotrzebne  urządzenia 
prowizoryczne w miejscu uzgodnionym przez strony.

5.  Wykonawca zobowiązuje  się do umożliwienia  wstępu na teren prowadzonych prac pracownikom państwowego 
nadzoru budowlanego.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren po wykonywanych pracach i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

6.Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zrealizowanych robót przed ich odbiorem technicznym.

7.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie wymaganych dokumentów wraz z uzgodnieniem i odbiorem w 
Urzędzie Dozoru Technicznego. Koszty za te czynności obciążają Wykonawcę.

§ 6
1.Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: Marian Koziński - Inspektor nadzoru działa w granicach 
umocowania prawnego określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami.

2. Funkcję koordynatorów realizacji przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego pełnić będą: inż. Zenon Daniewski, 
Zbigniew Waszczeniuk

3.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………………………
§ 7

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno – prawną oraz pełną odpowiedzialność z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi jak i wynikłymi z tytułu prowadzonych prac w 
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stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje sie wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnych z zatwierdzoną 
dokumentacją, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przekazać w stosunku do 
wskazanych materiałów deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną.

5. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w 
posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej.

§ 9
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań 
umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji robót związanych z wymianą 
dźwigów.

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:

a) do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszt 
robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ( nie powodujące 
zmiany ceny złożonej oferty).

b) do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych.

3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

4. Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej przez Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

 
§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  w kwocie: .................. zł w tym  obowiązujący 
podatek VAT (słownie: .................. w tym podatek VAT)
słownie …………………………………………………......................………………………..,
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie w czasie trwanie umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy kwotę określoną na 
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w określonych poniżej wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:

a) opóźnienie w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

b) opóźnienie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wadliwy przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad;

 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, w sytuacjach, gdy kary umowne nie 
pokryją całości poniesionej szkody.
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2.3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn  niezależnych od 
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 12

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie 
przedmiotu umowy lub jego części w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego:

1. niewykonania dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego,

2. wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną,

3. wykonania robót niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,

4. stosowania niewłaściwych materiałów,

5. prowadzenia robót w sposób zagrażający bezpieczeństwu publicznemu i mogącemu naruszyć interesy osób trzecich.

§ 13

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 
do odbioru, zawiadamiając Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

3.1. Jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

3.2. Jeśli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu odbioru Zamawiający może odstąpić 
od umowy z winy Wykonawcy lub żądać powtórnego wykonania przedmiotu odbioru.

3.3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.

3.5. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót pod koniec terminu gwarancji i rękojmi ustalonego 
w umowie oraz termin na pokontrolne stwierdzenie usunięcia wad.

3.6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeśli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu 
usunięcia wad.

§ 14

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Termin gwarancji wynosi 36 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

3. W przypadku awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji (rękojmi), Wykonawca przystąpi do ich usunięcia w 
terminie do 2 dni od powiadomienia. Czas ich usuwania zostanie określony przez Zamawiającego.

4. W przypadku opóźnienia lub odmowy Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie 
rękojmi, Zamawiający zaleci ich usuniecie, a koszt pokryje z kwoty zabezpieczenia.

5. W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania robót, a także w przypadku niedotrzymania przez 
Wykonawcę warunków usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi kwota zabezpieczenia nie 
będzie wypłacona.

6. Jeżeli kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 15

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca w chwili odbioru przedmiotu umowy przenosi na rzecz 
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Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy – na wszystkich polach eksploatacji, o 
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16

Roboty zanikające podlegają odbiorowi częściowemu, przy udziale inspektora nadzoru.

§ 17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone 
stosownym aneksem.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie: zmiany osób upoważnionych do wykonywanie określonych 
czynności, kontaktów oraz zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.

§ 18

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

1.1. zostaje ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

1.2. zostanie zajęty majątek Wykonawcy przez osobę trzecią,

1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich w terminie 15 dni, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, jeżeli:

2.1. Zamawiający nie przekaże frontu robót w terminie 15 dni od przewidywanego terminu przekazania zgodnie z § 3, 
chyba, że przyczyna braku przekazania frontu robót jest uzasadniona.

2.2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

4.1. W terminie nie krótszym niż 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
przystąpi do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która 
odstąpiła od umowy.

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego przerwanych robót, jeśli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4.4.Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy pozostałe materiały i urządzenia.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy obowiązany jest do dokonania 
odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 22

Wykonawca nie może przelać na inną osobę lub jednostkę swych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§ 24

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny w miejscu 
siedziby Zamawiającego.

§ 25
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Integralną część niniejszej umowy stanowi program funkcjonalno – użytkowy zawarty w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, oferta Wykonawcy, oraz szczegółowy harmonogram realizacji robót.

 

              WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY:

 

                                                  

Załącznik nr 5
 

PROGRAM FUNKCJONALNO -UŻYTKOWY
 

Kody i nazwy przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45313100-5 Instalowanie wind

42416100-6 Windy

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

1.      CZĘŚĆ OPISOWA
 1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie remontu oraz remont dwóch dźwigów w budynku 
Somatyk  Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M.Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. 
Celem  zamówienia  jest  dostosowanie  dźwigów  do  obowiązujących  norm  i  przepisów 
bezpieczeństwa,  zwiększenie  efektywności  pracy  dźwigów  (przepustowości,  skrócenia  czasu 
oczekiwania  na  przyjazd  kabiny,  ograniczenie  przejazdów  wolnej  kabiny,  dostępu  do  jazd 
specjalnych - “przewóz łóżek”), poprawy wyglądu i estetyki oraz przystosowania do przewozu osób 
niepełnosprawnych  wg  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  07.04.2004  r.  (Dziennik 
Ustaw z 2004 r. Nr 109 poz. 1156).

Zakres koniecznych do wykonania robót wynikać będzie z obowiązujących przepisów oraz 
opracowanego przez Wykonawcę projektu wymiany dźwigów.
W ramach zamówienia należy:
·  dokonać inwentaryzacji do celów projektowych,
·  wykonać dokumentację remontu dźwigów i przekazać ja Zamawiającemu,
·  dokonać w imieniu zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonywania prac budowlanych lub
uzyskać pozwolenie na budowę jeżeli prace budowlane będą wymagały zmiany lub wymiany
elementów konstrukcyjnych obiektu (zgodnie z przepisami prawa budowlanego),
·  zdemontować istniejące 2 dźwigi,
·  wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu,
·  dokonać montażu 2 nowych dźwigów,
·  dokonać odbioru wykonanych robót przez wyznaczoną komisję Szpitala,
·  dokonać odbioru technicznego i certyfikacji przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą z
otrzymaniem zgody na eksploatację dźwigu przez zamawiającego,
·  sporządzić i przekazać dokumentację powykonawczą,
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· sporządzić harmonogram wykonania zamówienia 

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót:
Od wykonawcy oczekuje się wymiany dwóch dźwigów szpitalnych zainstalowanych w budynku 
“Somatyk” w dwóch  ciągach szybowych, jeden z  górną maszynownią (nad szybem) i drugi z 
dolną, obsługujących 7 przystanków niezbędnymi pracami budowlano-remontowymi w zakresie 
robót dostosowawczych do nowych wymagań.

Ogólny zakres robót objętych zamówieniem:
- przygotowanie placu budowy,
- demontaż części i instalacji dźwigowych w całości (za wyjątkiem posadowienia wciągarek,
prowadnic kabinowych, prowadnic przeciwwagi, wsporników, klocków przeciwwagi, instalacji
zasilających maszynownię -  zakwalifikowanie do ewentualnego ponownego wykorzystania  w/w 
elementów   nie  zużytych  i  zachowujących  odpowiednie  parametry,  po   uzgodnieniu  z 
zamawiającym),
- transport i złożenie elementów zdemontowanych dźwigów w wyznaczonym przez Zamawiającego 
miejscu – magazyn na terenie Szpitala,
- wykonanie niezbędnych prac budowlanych i elektrycznych w zakresie niezbędnym do montażu 
nowych dźwigów i wymaganymi przepisami,
- dostawę i montaż nowych dźwigów,
- pomiary elektryczne,
-  odbiór  techniczny  z  udziałem  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy  zakończony 
końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym,
- sporządzenie oraz przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanych dźwigów na zgodność z 
dyrektywą dźwigową 95/16/CE przez Jednostkę Notyfikowaną Urzędu Dozoru Technicznego,
-  przeszkolenie  osób  (  uprawnionych  konserwatorów)  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  w 
zakresie funkcjonowania zamontowanych dźwigów i ich przyszłej konserwacji.
 

Uwaga: W czasie realizacji zamówienia obiekt będzie czynny, więc Wykonawca ma
obowiązek zabezpieczyć teren w sposób zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo.
Prace  należy  wykonywać  etapowo  tzn.  demontaż  dźwigu  elektrycznego,  w  jego  miejsce 
montaż nowego i włączenie go do eksploatacji,  demontaż kolejnego dźwigu w jego miejsce 
montaż nowego i włączenie go do eksploatacji itd. (kolejność robót) z uwzględnieniem zapisów 
punktu 4 SIWZ.
 

1.3 Aktualne warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
 W  budynku  głównym  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  zainstalowane  są  dwa  czynne  dźwigi 
osobowe, jeden elektryczny wyprodukowany przez Zakłady Urządzeń Dźwigowych w Warszawie o 
nr. fabr. 21150 i drugi przez włoską firmę Bollette Milano “Monitor” o nr. fabr.936156/1994,.

Dźwigi te są usytuowane w dwóch oddzielnych ciągach szybowych, nr 1 elektryczny linowy z 
górną  maszynownią  i  drugi  nr  2  hydrauliczny  z  dolną  maszynownią  boczną,  obsługujące  7 
przystanków, wysokość podnoszenia 19,80m.

Dźwig nr 1 o udźwigu 500 kg wyprodukowany został w 1971 roku, a nr 2 o udźwigu 1350 kg w 
1994 roku.

Dźwig nr 1 obsługuje ruch pacjentów i ich rodzin, natomiast dźwig nr 2  przystosowany jest dla 
osób  niepełnosprawnych,  pacjentów  na  wózkach  i  łóżkach,  personelu  i  stanowi  podstawowe 
zabezpieczenie  Oddziałów i  komórek szpitalnych  w żywność,  leki,  sprzęt  medyczny i  bieliznę 
szpitalną.
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Podstawowe dane techniczne dźwigów znajdują się na załączonych rysunkach nr 1 i nr 2 oraz w 
książkach  rewizyjnych urządzeń dźwigowych. Dokumenty te są w posiadaniu Zamawiającego.

 

Podstawowe dane techniczne dwóch dźwigów szpitalnych :
 DŹWIG NR 1 – elektryczny  Q=500kg

 Nr fabryczny –                              21150                                            

Rok produkcji –                            1971                                              

Numer ewidencyjny UDT –         60246                                            

Rozpoczęcie eksploatacji –          1971r.                                            

Udźwig –                                       500 kg                                          

Liczba przystanków  -                         7

Wysokość podnoszenia -               19,80 m                                           

Prędkość nominalna  - 0,65/ 0,161m/sek                                            

Napęd    -             elektryczny linowy z maszynownią górną 
Kabina meblowa K 51 o wym. 900mmx1200mmx2200mm

Drzwi  o wym. 750x2000mm

Wymiary szybu: gł. 1610 mm, szer. 1280 mm, gł. podszybia 1400 mm, wys. nadszybia 3420 mm

 
DŹWIG NR 2 hydrauliczny Q= 1350 kg

 Nr fabryczny –                              936156                                      

Rok produkcji –                            1994                                            

Numer ewidencyjny UDT –         61538                                          

Rozpoczęcie eksploatacji –          1994r.                                            

Udźwig –                                       1350 kg

Liczba przystanków  -                         7

Wysokość podnoszenia -               19,80 m                                           

Prędkość nominalna  - 0,63m/sek                                            

Napęd    - hydrauliczny z maszynownią dolną 
Kabina nierdzewna o wym. 1350 mmx2200mmx2200mm

Drzwi  o wym. 1100x2000mm

Wymiary szybu: gł. 2750 mm, szer. 2250 mm, gł. podszybia 1200 mm, wys. nadszybia 3300 mm

 UWAGA:

W związku z możliwością wystąpienia różnic w  wymiarowaniu dźwigów w paszportach   a stanem rzeczywistym 
dla zobrazowania załączono rysunki - Rys. nr 1 maszynownia i szyb w przekroju pionowym i poziomym (dla 
dźwigu  nr  1),  Rys.  nr  2  szyb w  przekroju  poziomym  i  pionowym  z  naniesioną kabiną (dla  dźwigu  2) 
Zamawiający proponuje, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz 
zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz prawidłowego wykonania 
zamówienia.

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe:

Ogólne podstawowe właściwości  funkcjonalno użytkowe dźwigów nie ulegają zmianie.  Dźwigi 
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samoobsługowe  szpitalne  przystosowane  do  przewożenia  osób,  łóżek  z  chorymi,  aparatury 
medycznej,  posiłków,  materiałów  szpitalnych.  Przystosowane  do  przewozu  osób 
niepełnosprawnych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dziennik
Ustaw z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie.  Wymagania wg Dyrektywy Dźwigowej 
95/16/WE i NORMY PN-EN 81-1 wrzesień 2002 część 1:Dźwigi elektryczne). Funkcjonowanie 
układu sterowania dźwigów wg normy PN-EN 81-73. System zdalnego alarmowania (wg NORMY
PN-EN  81-28  listopad  2004.  Sterowanie  mikroprocesowe  (  całkowicie  elektroniczne)  układ 
sterowania zbiorczego góra/dół z możliwością programowania ważnych funkcji eksploatacyjnych i 
funkcji specjalnych.
 

1.5 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 1.5.1 Wymagania podstawowe.
 Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z
zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.
Wykonawca samodzielnie określi sposób wymiany dźwigów – zamawiający wymaga, by
gwarantował on osiągnięcie celu zamówienia.
Dźwigi po wymianie muszą zostać dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego
(UDT) oraz powinny spełniać wymagania zamawiającego określone w niniejszym programie
funkcjonalno – użytkowym.
 

1.5.2 Architektura i konstrukcja.
Modernizacja dźwigów nie powinna skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynku ani zmianą 
przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna również 
prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku takich jak kubatura, powierzchnia 
zabudowy,  wysokość i  długość.  Niedopuszczalne jest  dokonywanie przez Wykonawcę zmian w 
konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany konstrukcji szybów i maszynowni.

 

1.5.3  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  urządzeń  dźwigowych.  Minimalne  wymagania 
stawiane przez Zamawiającego (wymagania/norma odniesienia)
                                                                                                     

Dźwig nr 1                Q=400 kg                  7 przystanków                                7 drzwi
Typ/nazwa...........................................................Rok produkcji..................................................
Producent.....................................................................................................................................
 
 
Lp
 

Parametry i 
warunki 
wymagane

Parametry wymagane
Parametry oferowane
(opisać)
tak/nie

1 udźwig 400 kg  
2 ilość 

przystanków 7  

3 ilość dojść 7 – rozmieszczone jednostronnie  
4 prędkość 

jazdy 1,0 m/s  
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5 wysokość 
podnoszenia istniejąca  

6

napęd

elektryczny linowy VVVF,
silnik jednobiegowy z płynnie regulowaną 
prędkością obrotową 
wyposażony w enkoder – praca w zamkniętej 
pętli

 

7  
drzwi 
kabinowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 700 x 2000 mm, 
wykonanie: stal nierdzewna - satyna, 
wyposażone w kurtynę świetlną

 

8
drzwi 
szybowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 700 x 2000 mm,
wykonanie: skrzydła i ościeżnice - stal nierdzewna 
- satyna

 

9  
kabina 
dźwigu

nieprzelotowa
metalowa o wielkości dostosowanej do przekroju 
poprzecznego istniejącego szybu, nieprzelotowa, o 
powierzchni użytkowej do 1,3 m2 
ściany kabiny wykonane jako panele z blachy 
nierdzewnej – satyna 
oświetlenie podstawowe – fluorescencyjne 
podłoga wyłożona wykładziną 
przeciwpoślizgową niepalną, trudnościeralną 
(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
poręcz okrągła ze stali nierdzewnej 
wentylator
oświetlenie awaryjne (min 2 godz.)
lustro 
gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku 
docelowego

 

10

panel 
dyspozycji

wykonany ze stali nierdzewnej satyna – 1 sztuka, 
na całą wysokość kabiny, wyposażony w :
elektroniczny cyfrowy pietrowskazywacz i 
strzałki kierunku jazdy, 
wyświetlanie usterek w języku polskim w 
piętrowskazywaczu
podświetlane przyciski “dyspozycji”, 
“ALARM”, “zał. wentylatora”, w wykonaniu 
“antywandalowym”, opisane grafiką Braille’a, 
ze stali, (potwierdzające zapaleniem się przyjęcie 
dyspozycji),
świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia 
kabiny,
stacyjkę jazdy specjalnej oraz blokady 
zamykania drzwi
system informacji głosowej 

 

11 kasety piętrowskazywacz na każdym przystanku  
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wezwań

w kasecie wezwań - wyświetlanie usterek w 
języku polskim na piętrowskazywaczu
wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, 
(antywandal), wyposażone w:
podświetlane przyciski – zapalające się po 
przyjęciu dyspozycji 
opisane grafiką Braille’a
wyposażone w stacyjkę jazd szpitalnych na 
każdym przystanku

12  
sterowanie

mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne)
układ sterowania zbiorczego góra/dół, z 
możliwością programowania różnych funkcji 
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci 
mikroprocesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd 
specjalny na wypadek pożaru), 
z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w 
szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób 
uprawnionych bez potrzeby stosowania 
dodatkowych urządzeń), 
wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu 
na piętrowskazywaczach w języku polskim, 
ochrona przed nadużyciami: przy 
zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej kabinie 
(brak osób wysiadających) wydane dyspozycje są 
kasowane

 

13 szyb  istniejący  
14 prowadnice 

kabinowe istniejące  

15 prowadnice 
przeciwwagi istniejące  

16 przeciwwaga wymiana zawieszenia,
klocki istniejące

 

17 podszybie  istniejące  
18 nadszybie  istniejące  
19 maszynownia  istniejąca  
20 wentylacja grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni 

i wywiewna szybu (istniejąca)
 

21 gwarancja min. 36 miesięcy  
 
 

Dźwig nr 2                   Q=1600 kg                  7 przystanków                      7 drzwi
Typ/nazwa...........................................................Rok produkcji..................................................
Producent.....................................................................................................................................
 
 Parametry i Parametry wymagane Parametry oferowane
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Lp
 

warunki 
wymagane

(opisać)
tak/nie

1 udźwig 1600 kg  
2 ilość 

przystanków 7  

3 ilość dojść 7 – rozmieszczone jednostronnie  
4 prędkość 

jazdy 0,63 m/s  

5 wysokość 
podnoszenia istniejąca  

6

napęd

hydrauliczny, regulowany (płynna regulacja 
prędkości w całym jej zakresie uzyskana poprzez 
otwieranie i przymykanie zaworów 
hydraulicznych w sposób płynny, obciążenia w 
kabinie i temperatury oleju), 
zjazd awaryjny na przystanek podstawowy w 
przypadku zaniku napięcia silnik z płynnie 
regulowaną prędkością obrotową 
wyposażony w chłodnicę oleju

 

7  
drzwi 
kabinowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 1100 x 2000 mm, 
wykonanie: stal nierdzewna - satyna, 
wyposażone w kurtynę świetlną

 

8
drzwi 
szybowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, 
o wymiarach: 1100 x 2000 mm,
wykonanie: skrzydła i ościeżnice - stal nierdzewna 
- satyna

 

9  
kabina 
dźwigu

nieprzelotowa
metalowa o wymiarach: szer. 1400 mm, głęb. 
2400 mm, 
ściany kabiny wykonane jako panele z blachy 
nierdzewnej – satyna 
oświetlenie podstawowe – fluorescencyjne 
podłoga wyłożona wykładziną 
przeciwpoślizgową niepalną, trudnościeralną 
(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
poręcz okrągła ze stali nierdzewnej 
wentylator
oświetlenie awaryjne (min 2 godz.)
lustro 
gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku 
docelowego

 

10 panel 
dyspozycji

wykonany ze stali nierdzewnej satyna – 
1 sztuka, na całą wysokość kabiny, wyposażony w 
:
elektroniczny cyfrowy pietrowskazywacz i 
strzałki kierunku jazdy, 
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wyświetlanie usterek w języku polskim w 
piętrowskazywaczu
podświetlane przyciski “dyspozycji”, 
“ALARM”, “zał. wentylatora”, w wykonaniu 
“antywandalowym”, opisane grafiką Braille’a, 
ze stali, (potwierdzające zapaleniem się przyjęcie 
dyspozycji),
świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia 
kabiny,
karty magnetyczne (min. 50 szt) oraz blokady 
zamykania drzwi
system informacji głosowej 

11

kasety 
wezwań

piętrowskazywacz na każdym przystanku 
w kasecie wezwań - wyświetlanie usterek w 
języku polskim na piętrowskazywaczu
wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, 
(antywandal), wyposażone w:
podświetlane przyciski – zapalające się po 
przyjęciu dyspozycji 
opisane grafiką Braille’a
karty magnetyczne (min. 50 szt) na każdym 
przystanku

 

12  
sterowanie

mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne)
układ sterowania zbiorczego góra/dół, 
z możliwością programowania różnych funkcji 
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci 
mikroprocesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd 
specjalny na wypadek pożaru), 
z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w 
szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób 
uprawnionych bez potrzeby stosowania 
dodatkowych urządzeń), 
wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu 
na piętrowskazywaczach w języku polskim, 
ochrona przed nadużyciami: przy 
zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej kabinie 
(brak osób wysiadających) wydane dyspozycje są 
kasowane

 

13 szyb  istniejący  
14 prowadnice istniejące  
14 podszybie  istniejące  
15 nadszybie  istniejące  
16 maszynownia  istniejąca  
17 wentylacja grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni 

i wywiewna szybu (istniejąca)
 

18 gwarancja min. 36 miesięcy  
  

………………………………………………………………………………………………34
Przetarg nieograniczony- remont dwóch dźwigów

SZNSPZOZ.N-ZP-372-35/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Powyższe  warunki  stanowią  wymagania  minimalne.  Nie  spełnienie  któregokolwiek  z  wymagań określonych 
powyżej  spowoduje  odrzucenie  oferty  jako  nie  odpowiadającej  treści specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

 
1.5.4. Wymagania dodatkowe, ogólne warunki wykonania robót:

- z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie Zamawiający wymaga, aby prace budowlane 
prowadzone  były z  zachowaniem  szczególnych  warunków  bezpieczeństwa  użytkowników 
budynku,
-  roboty  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów,  norm i 
instrukcji,  nie  wyszczególnienie  wszystkich  przepisów  w  niniejszym  opracowaniu  nie  zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania,
- wszystkie roboty związane z realizacją zamówienia winny być wykonywane pod nadzorem osoby 
uprawnionej z zachowaniem obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy,
-  należy  wyznaczyć  odpowiednie  osoby  kierujące  i  koordynujące  prace,  zarówno  ze  strony 
Zamawiającego jak i Wykonawcy,
-  Wykonawca powinien posiadać  niezbędną wiedzę,  doświadczenie techniczne oraz  możliwości 
finansowe niezbędne do realizacji zadania,
- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, 
specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  osób  nadzoru,
- wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być uzgadniane z projektantem,
- Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość zastosowanych wyrobów i jakość 
wykonania  były  zgodne  z  ofertą  Wykonawcy  i  opracowanym  projektem.  Zamawiający  będzie 
kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy,
- Wykonawca sporządzi we własnym zakresie projekt organizacji robót, projekt organizacji placu 
budowy, projekt oznakowania miejsca robót (szczególnie w przypadku istniejących zagrożeń np. 
bliskość czynnych urządzeń) i uzgodni je z Zamawiającym,
- dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych  oraz dokonywania  odbiorów  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby 
upoważnionej  do zarządzania realizacją umowy pełniącą funkcje inspektora nadzoru w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy,
-  w  ramach  przekazania  placu  budowy,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren,  na  którym 
prowadzone będą prace i wskaże punkty zaopatrzenia w media związane z realizacją zamówienia z 
istniejących przyłączy i instalacji,
-  Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku i likwidacji wszystkich robót tymczasowych i pomocniczych bez dodatkowej zapłaty,
-  Wykonawca  będzie  zobowiązany  umową  do  przyjęcia  odpowiedzialności  od  następstw  
związanych  z  budową  i  za  wyniki  działalności  w  zakresie:  organizacji  robót,  zabezpieczenia 
interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska, warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zabezpieczenia 
placu  budowy  przed  dostępem  osób  trzecich,  ochrony  mienia  związanego  z  budową  i 
zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejących instalacji, pomieszczeń i drzwi itp.,
- Wykonawca jest zobowiązany do wywozu materiałów i ewentualnych odpadów budowlanych,
-  Wykonawca  zobowiązany  będzie  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt:  zapewnić 
przeprowadzenie  badań  odbiorczych  i  certyfikujących  oraz  zrealizować  uwagi  i  zalecenia 
wymienione w protokołach z tych badań, uzyskać stosowne decyzje Urzędu Dozoru Technicznego 
zezwalające na eksploatację wymienionych dźwigów przez Zamawiającego,
-   Wydanie  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego  decyzji  zezwalającej  na  eksploatacje  dźwigów 
będzie warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane,
- Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach 
związanych z  przeprowadzeniem badań i  uzyskaniem decyzji  i  certyfikacji  z  zastrzeżeniem,  że 
koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.
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 1.5.5. Kolejność wykonywanych robót przewidzianych przez zamawiającego:

 1. Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych.
2. Wykonanie dokumentacji wymiany dźwigów.
3. Wykonanie niezbędnych uzgodnień.
4. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót.
5. Wyłączenie z eksploatacji i demontaż elementów składowych dźwigu nr 1.
6. Transport i złożenie elementów zdemontowanych dźwigu nr 1 w wyznaczonym przez
zamawiającego miejscu – magazyn na terenie Szpitala.
7. Wykonanie robót na podstawie opracowanego projektu.
8. Wykonanie niezbędnych prac związanych z instalacją nowego dźwigu nr 1.
9. Dostawa i montaż nowego dźwigu nr 1.
10. Odbiór wykonanych prac.
11. Odbiór techniczny Urzędu Dozoru Technicznego, certyfikacja dźwigu nr 1.
12. Przeszkolenie personelu w zakresie funkcjonowania i konserwacji.
13. Załączenie nowego dźwigu nr 1 do eksploatacji.
14. Roboty przygotowawcze.
15. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót.
16. Wyłączenie z eksploatacji i demontaż elementów składowych dźwigu nr 2.
17. Transport i złożenie elementów zdemontowanych dźwigu nr 2 w wyznaczonym przez
zamawiającego miejscu – magazyn na terenie Szpitala.
18. Wykonanie niezbędnych prac związanych z instalacją nowego dźwigu nr 2.
19. Dostawa i montaż nowego dźwigu nr 2.
20. Odbiór wykonanych prac.
21. Odbiór techniczny Urzędu Dozoru Technicznego, certyfikacja dźwigu nr 2.
22. Przeszkolenie personelu w zakresie funkcjonowania i konserwacji.
23. Załączenie nowego dźwigu nr 2 do eksploatacji.
 

1.5.6 Nadzór Zamawiającego:
 
Kontroli będą w szczególności poddane:
 projekt przed skierowaniem go do realizacji w aspekcie jego zgodności z programem
funkcjonalno użytkowym,
 uzyskanie uzgodnień - zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności,
 sposób wykonania robót w aspekcie ich zgodności z projektem w powiązaniu z programem
funkcjonalno- użytkowym i umową,
 jakość wykonania i dokładność prac,
 działania urządzenia,
 terminowość wykonania prac.
Odbioru robót należy dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiór
robót odbywać się będzie po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisów
obowiązującego Prawa budowlanego, na podstawie: pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o
zakończeniu robót, po uzyskaniu zgody Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację i certyfikację
Jednostki Notyfikowanej. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonywany będzie w
trakcie prac po zgłoszeniu Wykonawcy.
 
1.5.7. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
 

………………………………………………………………………………………………36
Przetarg nieograniczony- remont dwóch dźwigów

SZNSPZOZ.N-ZP-372-35/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Zakres dokumentacji, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne. 
Jeżeli  z  obowiązujących przepisów oraz  zakresu i  charakteru koniecznych do wykonania  robót 
budowlanych, wynikających z przyjętego przez Wykonawcę sposobu wymiany dźwigów, wynikać 
będzie  obowiązek  uzyskania  decyzji  administracyjnej  zezwalającej  na  wykonanie  robót 
montażowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu budowlanego i uzyskania 
wymienionej  decyzji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  zamówienia. W  takim  przypadku 
Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  Zamawiającego 
przed organami administracji samorządowej oraz instytucjami opiniującymi we wszelkich sprawach 
związanych z uzyskaniem wymienionej decyzji, z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych 
dokumentów,  odpowiednich  decyzji,  postanowień,  uzgodnień  itp.  ponosić  będzie  Wykonawca. 
Dokumentacja  dźwigów powinna  zostać  opracowana  w zakresie  określonym w rozporządzeniu 
Ministra  Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 29 października 2003 roku w sprawie 
warunków  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji  niektórych  urządzeń 
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003 roku, poz. 1890). Dokumentacja projektowa wymiany 
dźwigów  podlega  obowiązkowemu uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Wykonawca  ponosić  będzie 
wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia 
i  dokonane na  jej  potrzeby ustalenia.  Zamawiający udostępni  i  przekaże  Wykonawcy wszelkie 
pozostające w jego dyspozycji  dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego 
wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji 
Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  dokonywanie  oględzin  nieruchomości,  budynku  i  jego 
pomieszczeń,  wyposażenia i  infrastruktury technicznej,  w tym dokonywanie pomiarów,  badań i 
koniecznych  odkrywek.  Wykonawca  powinien  założyć,  że  posiadane  i/lub  udostępniane  przez 
Zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje 
przekazywane  przez  Zamawiającego  wymagają  zweryfikowania  przez  Wykonawcę  ze  stanem 
faktycznym w toku oględzin i/lub ustaleń własnych Wykonawcy.  W przypadku nie posiadania lub 
nie  udostępnienia  przez  Zamawiającego dokumentów niezbędnych  do  wykonania  dokumentacji 
projektowej  Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, 
niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. Zamawiający dysponuje częściową niezweryfikowaną 
dokumentacją powykonawczą dźwigów (konstrukcje, architektura , rysunki montażowe).
 

Wymagania ogólne.
Dokumentacja  projektowa  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności
Wykonawcy.
O ile będzie to możliwe pod względem prawnym, technicznym i technologicznym dokumentacja 
projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego (określone w niniejszym Programie 
Funkcjonalno Użytkowym, materiały przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o 
udzielenie  zamówienia  publicznego).  Każde  opracowanie  wchodzące  w  skład  dokumentacji 
projektowej  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe 
zdekompletowanie.  Urządzenia,  technologie,  roboty  i  materiały  powinny  być  opisane i 
scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Dokumentacja projektowa powinna być 
sporządzona  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  i  kwalifikacje  zawodowe  oraz 
ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej.  W  dokumentacji  projektowej  należy  wydzielić 
opracowania  zgodnie  z  systematyką  podziału  robót.  Dokumentacja  projektowa  powinna 
odpowiadać  wymaganiom  obowiązujących  przepisów.  W  zakresie  niezbędnym  do  wykonania 
dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku
i  jego  pomieszczeń,  wyposażenia  i  infrastruktury  technicznej,  w  tym  dokonywanie  pomiarów, 
badań  i  koniecznych  odkrywek.  Projekt  ponadto  musi  uwzględniać  niezbędne  uzgodnienia 
wymagane  obowiązującymi  przepisami  i  musi  zawierać  niezbędne  rozwiązania  wymienianej 
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instalacji elektrycznej i rozwiązania zapewniające prawidłową wentylację tak szybu jak i samego 
dźwigu.  Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów budowlanych:  materiały  przewidziane  do 
wbudowania  muszą  spełniać  wymagania  art.  10  ustawy  Prawa  budowlanego  oraz  wymagania 
wynikające z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie  lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w 
kolejności:
- europejskie aprobaty techniczne,
 wspólne specyfikacje techniczne,
 inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie  lub norm innych państw 
członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  te  normy  oraz  aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów, uwzględnia się w kolejności:
- Polskie Normy,
- polskie aprobaty techniczne,
- polskie specyfikacje techniczne.
Wszystkie  materiały  użyte  do  realizacji  robot  muszą  być  w  I  gatunku.  Wykonawca  jest 
zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane 
materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.
 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogólne
Zamawiający oświadcza, że działka budowlana, na której zlokalizowany jest Budynek “Somatyk” 
Szpitala Neuropsychiatrycznego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. 
M.Kaczyńskiego w Lublinie  stanowi własność Samorządu Województwa Lubelskiego i jest oddana 
w nieodpłatne władanie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M.Kaczyńskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

 

2.2 Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem wymiany.
 
1.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 roku, 
poz.1321, z późniejszymi   zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości opłat za 
czynności jednostek  dozoru technicznego (Dz.U. Nr 153 z 2001 roku, poz. 1762, z późniejszymi 
zmianami);
3.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 
roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003 roku, poz. 1890).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 roku, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 roku, poz. 2016, z 
późniejszymi  zmianami);
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz.1133 z późniejszymi 
zmianami).
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. 
Nr 120 z 2003 roku,  poz.1126).
8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 
109 poz. 1156) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
 
Zamawiający posiada do wglądu paszporty dwóch dźwigów wraz z dokumentacją techniczną i 
eksploatacyjną.
W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamówienia Wykonawca powinien 
uwzględnić szczególne warunki wykonania zamówienia wynikające z lokalizacji szybów 
dźwigowych, czynnych oddziałów szpitalnych ich funkcji i specyfiki użytkowania.
 
2.3. Zestawienie rysunków
1. Rys 1- szyb dźwigu nr 1    Q = 500kg przekrój pionowy i poziomy - elektryczny
1. Rys 2- szyb dźwigu nr 2    Q = 1350kg przekrój pionowy i poziomy - hydrauliczny
Zamawiający dysponuje częściową niezweryfikowaną dokumentacją powykonawczą dźwigów
(konstrukcje, architektura , rysunki montażowe).
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                    Załącznik nr 6

Pieczęć Firmowa

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej

Daty1 (rozpoczęcie i 
zakończenie) i 
miejsce wykonania
roboty budowlanej

Wartość brutto 
umowy

ZAŁĄCZAMY  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  NALEZYTE  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
WYSZCZEGÓLNIONYCH POWYŻEJ. 

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
1 Przez datę należy rozumieć: dzień, miesiąc, rok
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Załącznik nr 7
Pieczęć Firmowa

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZACYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

L.p Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenia i 
wykształcenia 
niezbędnych do 
wykonania zamówienia

Nr rej w Izbie 
Samorządu 
Zawodowego

Zakres 
wykonywanych 
robót

1. Kierownik 
budowy 
(branża 
konstrukcyjno- 
budowlana)

2. kierownik robót 
elektrycznych 

(branża instalacji 
elektrycznych)

3. projektant w 
branży 
konstrukcyjno-
budowlanej

4. projektant w 
branży 
elektrycznej   

1. Załączamy dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia dla osób wyszczególnionych w pkt 1-4 wykazu. 

2.  W przypadku,  gdy wykonawca  wskazał  osoby,  którymi  będzie  dysponował  należy załączyć  do  oferty  pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
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………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
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