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I.Nazwa i adres Zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1 
41-219 Sosnowiec 
Miejsce składania ofert: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III pi ętro – sekretariat. 
 
Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 296 -41-50 
Fax (032) 263-57-19 
www.szpital.sosnowiec.pl 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

II.Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  
zamówienia: 
1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-

montaŜowych w zakresie wymiany 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym SP 
ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanym w Sosnowcu  przy ul. Szpitalnej 1, 
o parametrach technicznych i funkcjonalno-uŜytkowych szczegółowo 
wyspecyfikowanych w pkt 2 i w załączniku nr 6 do SIWZ. 

 
1.1 Opis stanu istniejącego: 

Dotychczas eksploatowane dźwigi zostały wyprodukowane przez Zakłady Urządzeń 
Dźwigowych w Warszawie, ul. Postępu 12, w roku 1964 i zainstalowane w roku 1965r. 
- typ dźwigów: dźwig osobowy  
- udźwig / ilość osób: 500kg/6 
- prędkość nominalna: 0,5m/s 
- ilość przystanków: 6 przystanków/12 dojść (winda przelotowa) 
- wysokość podnoszenia: 16,50m 
- wymiary szybu: SxG = 2,08m x 2,69m 
- maszynownia: górna nad szybem 
- drzwi kabinowe i szybowe: o szer. 1,10 m – dwuskrzydłowe i wys. 2,00m 
- zespół napędowy: silnik elektryczny asynchroniczny klatkowy 
- zasilanie: 380/220 V 
- rama kabiny: wym. zew. 1500 mm x 2500 mm 
- kabina: metalowa, pokryta laminatem 
- przeciwwaga: 1057kg 
- sterowanie: przestawne 

1.2. Szczegółowy zakres robót: 
a) demontaŜ 2 szt. dźwigów istniejących oraz usunięcie zdemontowanych elementów 

dźwigów i urządzeń wraz z zezłomowaniem; 
b) inwentaryzacja szybów i maszynowni dla celów projektowych;  
c) opracowanie wytycznych pozwalających na realizację robót bez zakłóceń  

funkcjonowania szpitala w czasie realizacji robót.  
d) wykonanie dokumentacji projektowej: 

    - zasilania dźwigów i oświetlenia szybów ( od rozdzielni głównej szpitala), 
    - wentylacji szybów (wg obowiązujących przepisów); 

e) akceptacja dokumentacji przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego;  
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f) wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szybie i na przystankach ( po dokonanej 
wymianie drzwi do szybów, naleŜy przywrócić ściany do stanu pierwotnego – 
tynkowanie, malowanie inne konieczne roboty) ; 

g) wykonanie nowej linii zasilania dźwigów wg opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji; 

h) uzyskanie akceptacji UDT dokumentacji projektowej dźwigów, przed przystąpieniem 
do realizacji wymiany dźwigów; 

i) dostawa dźwigów o parametrach techniczno-uŜytkowych wg szczegółowej specyfikacji 
przedłoŜonej w ofercie przetargowej; 

j) montaŜ dźwigów; 
k) odbiór techniczny dźwigów przez UDT mający na celu dopuszczenie dźwigów do 

eksploatacji; 
l) protokolarne przekazanie dźwigów Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: 

atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów elektrycznych przewidzianych aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa; 

m) dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigów i maszynowni; 
n) przeszkolenie personelu technicznego szpitala w zakresie funkcjonowania  zespołów 

do komunikacji awaryjnej i postępowania w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie;  
o) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji; 
m) koszty badań i uzgodnień oraz odbioru przez UDT oraz pozostałe koszty w/w zakresu 

– pokrywa Wykonawca. 

2.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe: 
 
2.1 Dźwigi osobowe z maszynownią, realizujące wezwania jazdy specjalnej – przewóz 
chorych na łóŜkach szpitalnych, przewóz sprzętu medycznego, jako nadrzędne nad innymi 
wezwaniami. Dźwigi osobowe powinny odpowiadać następującym parametrom i wymogom: 

1) rodzaj dźwigów: osobowe, elektryczne; 
2)  ilość dźwigów: 2 (dwa); 
3) usytuowanie dźwigów: obok siebie, w odrębnych szybach o wymiarach: 2,08 m x 

2,69 m; 
4) udźwig nominalny: 1300 kg; 
5) prędkość nominalna: 0,7m/s; 
6) wysokość podnoszenia: 16,50 m; 
7) ilość przystanków: 6/12 – windy przelotowe (dojścia); 
8) rodzaj sterowania: mikroprocesorowe,  z częstotliwościową regulacją prędkości, 

zbiorczość dwukierunkowa – osobno dla kaŜdego dźwigu; 
9) wymiary kabin: 

a) dla szybu z prawej strony: 
- 1400 mm szerokość; 
- 2300 mm głębokość; 
- 2100 mm wysokość; 

b) dla szybu z lewej strony: 
- 1400 mm szerokość; 
- 2200 mm głębokość; 
- 2100 mm wysokość; 

10) drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej   
szczotkowanej; napędzane falownikiem 

11) drzwi szybowe:  
a) dla szybu z prawej strony: 

rozwieralne, dwuskrzydłowe zabudowane na zewnątrz szybu 
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b) dla szybu z lewej strony: 
automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej, szczotkowanej, 
napędzane falownikiem, 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania drzwi szybowych automatycznych, 
teleskopowych w zamian za rozwieralne dwuskrzydłowe pod warunkiem utrzymania 
minimalnych wymaganych wymiarów kabin i otworów drzwiowych 

12) wymiary otworu drzwiowego: 1100 mm x 2000 mm; 

Wymiary kabin oraz otworów drzwiowych naleŜy traktować jako wymiary minimalne. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania  kabin i drzwi o większych 
gabarytach. 

13) nadzór nad pracą drzwi: 
 - kurtyna fotooptyczna;  
 - czujnik nawrotny; 

14) wykonanie kabiny:  
 - panele z blachy nierdzewnej szczotkowanej;  
 - oświetlenie pośrednie spełniające wymogi normy PN-EN 81.1; 
 - poręcze na bocznych ścianach; 
 - cokoły przypodłogowe wokół kabiny; 
 - podłoga kabiny wykonana z materiałów antypoślizgowych i niepalnych; 

15) wyposaŜenie elektryczne: 
kabiny: 

- przycisk otwierania drzwi; 
- przycisk zamykania drzwi; 
- intercom + łączność awaryjna z portiernią; 
- podświetlane przyciski ze znakami Braille’a;  
- system informacji głosowej; 
- przełącznik jazd specjalnych z kluczykiem + moŜliwość parkowania na 

kaŜdym piętrze; 
- sygnalizator przeciąŜenia; 
- piętrowskazywacz ze strzałką kierunku jazdy; 
- wentylator mechaniczny; 
- zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliŜszego przystanku; 
- jazda poŜarowa 

przystanki: 
- piętrowskazywacze na kaŜdym przystanku; 
- 1 dźwig z kabiną słuŜbową  naleŜy zaopatrzyć w czytnik czipów wewnątrz 

kabiny oraz na poszczególnych przystankach; 
- gong sygnalizujący przyjazd kabiny na kaŜdym przystanku. 

        16) rama kabiny: 
- wyposaŜona w aparat chwytny spełniający wymagania normy PN-EN 81.1; 
- ogranicznik prędkości winien spełniać wymogi stawiane przez normę        

PN- EN 81.1. 
 
4. Uwagi ogólne 
1.  Dźwigi szpitalne, muszą posiadać, wymagane aktualnymi przepisami  prawa zezwolenie 

do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie  z przeznaczeniem i celem, któremu mają 
słuŜyć. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza: 
 - zastosowania materiałów pochodzących z demontaŜu starych dotychczasowych dźwigów 
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     - wykonania elementów ścian kabin, drzwi szybowych i kabinowych z blach „czarnych” 
oklejanych blachą nierdzewną 

3.  W czasie realizacji prac - demontaŜu starych urządzeń i wykonywania prac budowlano-
montaŜowych naleŜy ograniczyć wpływ tych prac na funkcjonowanie szpitala poprzez 
zastosowanie szczelnych przegród oznakowanych w odpowiedni sposób. 

4.  Prace muszą być realizowane w oparciu o wcześniej zatwierdzony przez  Zamawiającego 
„harmonogram prac” z uwzględnieniem przepisów BHP i obowiązujących na terenie 
szpitala. 

5.  Ewentualne szkody, zaistniałe w trakcie robót z winy Wykonawcy, Wykonawca usunie na 
koszt własny, lub pokryje koszty usunięcia szkody. 

6. Za stan bezpieczeństwa realizowanych robót odpowiadają  kierownicy sprawujący nadzór 
ze strony Wykonawcy. 

7. Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonać z uwzględnieniem uzyskanej wstępnej 
akceptacji odstępstwa na zainstalowanie dźwigów niespełniających wymagań norm 
zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa, wydanej przez  Urząd Dozoru 
Technicznego - pismo znak DT:TT-024/164/08/BT z dnia 04.07.2008r. o cytowanej 
poniŜej treści: 

„……Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, Ŝe zgodnie z treścią § 20 ust. 1 pkt. 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. (Dz.U Nr 263 poz. 2198 ) 
wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na 
uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się poza kabiną, gdy kabina znajduje się 
w jednym z połoŜeń krańcowych. 

  Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigów, 
które nie spełniają wymagań norm zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa 
nie ocenia  środków zastosowanych przez instalatora, pozwalających na stworzenie 
tymczasowych stref bezpieczeństwa. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających 
na uniknięcie w/w ryzyka będzie przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną w ramach 
procedury oceny zgodności dźwigu.” 

8. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia jedna z wind musi być cały czas czynna -  
udostępniona pracownikom i pacjentom szpitala. 

9. Do obowiązków Wykonawcy naleŜał będzie wywóz złomu na składowisko, a naleŜność za 
złom ( sprzedany wg cen rynkowych ), który stanowi własność Zamawiającego,  
Wykonawca zwróci Zamawiającemu. Wywóz elementów do złomowania będzie uprzednio 
uzgodniony z Zamawiającym.     

10. Zamawiający, informuje, Ŝe przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w  
art. 67.1.6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 25% wartości 
zamówienia podstawowego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które są 
związane z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia i będzie w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót między innymi: 

a) Ustawa  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U Nr 89/1994 poz. 414 z późn. 
zm. ), 

b) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. ( Dz.U Nr 109/2000 poz. 1157 
z późn. zm.), 

c) Rozporządzenie MGPiG z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych ( Dz.U Nr 10/1995 poz. 48 ), 
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d) Rozporządzenie MIPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U z 19  
marca 2003r. ) 

f) Inne wymagania i przepisy określone w poszczególnych specyfikacjach 
szczegółowych dla rodzaju i typu robót. 

III.Termin realizacji zamówienia: 
1.  Wymagany termin realizacji zamówienia:. 

1.1.  I etap - winda o numerze fabrycznym 3105000736 – do 15.02.2009r.; 
1.2.  II etap - winda o numerze fabrycznym 3105000735 – do 30.04.2009r. 

2.  Miejsce realizacji zamówienia – Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowany w  Sosnowcu 
przy ul. Szpitalnej 1. 

IV.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
e)  posiadają uprawnienia budowlane dla osób, które będą pełnić funkcje kierownicze, 
f.   posiadają  uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych. 
g.   posiadają zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które 

będą pełnić funkcje kierownicze, potwierdzające przynaleŜność do izby oraz 
posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

h.  posiadają dokument  wydany przez UDT potwierdzający, Ŝe Wykonawca ma 
uprawnienia do wytwarzania i modernizacji dźwigów. 

 i) posiadają ubezpieczenie potwierdzające, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę o wartości minimum 500 000,00 zł, 

j).  przedstawią w ofercie wymagane dokumenty określone w części V SIWZ. 
2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie 

oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu 
reguły „spełnia/ nie spełnia ”. 

V.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych 
warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość 
oferty. 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, naleŜy przedłoŜyć następujące 
dokumenty: 
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a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. z 2006r. Nr 87, poz. 605). 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
naleŜy:  
2.1  przedłoŜyć wykaz wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat  

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadające swoim 
rodzajem i  wartością  przedmiotowi zamówienia wartości brutto złoŜonej oferty, z 
podaniem wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dołączonymi dokumentami, 
potwierdzającymi naleŜyte ich wykonanie – co najmniej jedno zadanie na rzecz 
jednego Zamawiającego (według załącznika nr 3 do SIWZ ). 

2.2  przedłoŜyć wykaz osób  Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia              
( według załącznika nr 4 do SIWZ ). 

2.3  przedłoŜyć uprawnienia budowlane dla osób, które będą pełnić funkcje 
kierownicze. 

2.4  przedłoŜyć uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie instalacji 
elektrycznych. 

2.5  przedłoŜyć zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, 
które będą pełnić funkcje kierownicze, potwierdzające przynaleŜność do izby oraz 
posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

2.6  przedłoŜyć dokument wydany przez UDT potwierdzający, Ŝe Wykonawca posiada 
uprawnienia do wytwarzania i modernizacji dźwigów. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy:  
- przedłoŜyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę o wartości minimum 500 000,00 zł. 

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego naleŜy:  

    - złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego naleŜy: 
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- dołączyć parametry techniczne i funkcjonalno - uŜytkowe dźwigów szczegółowo 
określające proponowany przedmiot zamówienia (według załącznika nr 6 do SIWZ ) . 

 
6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 

szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać 
dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone 
w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego 
z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  

7. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu ujawnione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. 

8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy : 
-   formularz ofertowy   wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
-   formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ. 

 
Dokumenty o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 2, 3, 4, 5 sporządzone były zgodnie z 
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 
3, 4 i 6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

VI.Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100 ). 
2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu w dniu składania ofert o godz. 10:00. 
3.  Wadium moŜe być wniesione  w jednej z form:  

•pieniądz: w przypadku wniesienia wadium w formie pienięŜnej wpłaty naleŜy dokonać 
przelewem na rachunek w banku GETIN BANK S.A. O/Sosnowiec, ul. Mościckiego 
21, nr konta 78 1560 1166 0000 9100 0011 2811. Wadium wniesione w pieniądzu 
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium 
przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
•poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
•gwarancje bankowe; 
•gwarancje ubezpieczeniowe; 
•poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158 z póź.zm.) 

4. Miejsce wniesienia wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji to kasa Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. 
Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, parter. Zaleca się aby  kserokopia gwarancji lub 
poręczenia  była dołączona do oferty. 

5. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona.  
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6. Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 Prawa 
zamówień publicznych: 

6.1 Zamawiający dokona niezwłocznie  zwrotu wadium jeŜeli: 
a) upłynie termin związania ofertą ( składający ofertę będzie nią związany w 

terminie do 30 dni od daty składania ofert); 
 b)   nastąpi  zawarcie umowy;  
 c)   Zamawiający uniewaŜni postępowanie.  

 6.2 Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy: 
a) który  wycofał ofertę przed terminem składania ofert; 
b) który został wykluczony z postępowania; 
c) którego oferta została odrzucona. 

6.3 Zamawiający zatrzyma wadium jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a)     odmówił podpisania  umowy na warunkach określonych w ofercie; 

 b)    zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy. 

6.4  JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 46 ust. 4  ustawy Prawa zamówień publicznych.  

7.  W formularzu oferty naleŜy podać numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu 
wadium.  

VII.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
1.  Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za 

pomocą e-maila, strony internetowej oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą 
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Wybrany 
przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
wszelkich informacji nie ogranicza konkurencji, dlatego dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

  
Do kontaktu z Wykonawcami upowaŜniony jest:  
Dział Zamówień Publicznych – tel. (032) 296 42 98, fax: (032) 263 57 19 
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, 

VIII.Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 

składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na całość przedmiotu 
zamówienia. 

3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy 
Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub 

osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być 
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parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone 
imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć 
przetłumaczone na język polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna 
stanowić jedną całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, 
zbindować lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez 
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
Adres doręczenia oferty:  
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro – sekretariat 
„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego znak ZP/43/2008 na WYMIAN Ę DŹWIGÓW OSOBOWYCH . 
Nie otwierać przed: 04.11.2008r.,  godz. 1030.”,  

Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod 

warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

b) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności i 
nie będą otwierane. 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach 
jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„zmiana”. 

d) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

IX.Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

X.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty  naleŜy złoŜyć w SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec, 

ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro  do dnia 04.11.2008 r. do godz. 1000. 
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 04.11.2008 r. o godz. 1030 w Sali konferencyjnej SP 

ZZOZ „Szpital Miejski” Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III p. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI.Opis sposobu obliczenia ceny. 
1.  Cena oferty podana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową, winna określać 

wartość netto, naleŜny podatek VAT oraz wartość brutto. 
2.  Cena oferty winna być podana w polskich jednostkach pienięŜnych (PLN) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
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3.  W cenie oferty naleŜy uwzględnić wszelkie koszty objęte przedmiotem zamówienia, 
określone w części II niniejszej SIWZ oraz inne konieczne do realizacji przedmiotu 
zamówienia - między innymi: koszty zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem 
budowy, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP, koszty zawarcia ubezpieczeń, 
przeprowadzenia prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych 
do przekazania przedmiotu zamówienia  do uŜytkowania..  

4.  Podana cena nie ulegnie podwyŜszeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 
5.  Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje 
odrzucenie oferty. 

XII.Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Cena  – 100% 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty: 
Cmin – cena  najniŜsza spośród badanych ofert 
Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik 
P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
XIII.Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3 % 
ceny ofertowej ( brutto ), które moŜe być wniesione w pieniądzu, poręczeniu bankowym, 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielonych przez podmioty, 
o których mowa w art. 6 b ust. 5 pakt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 2. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane; 30% 
zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości, które zostanie zwrócone w  terminie do 15 dni po upływie okresu 
gwarancji jakości. 
3. Zabezpieczenie naleŜytego  wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej z n/w form: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pienięŜnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 

UWAGA: W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, 
powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia 
oraz okres gwarancji. 
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XIV.Pozostałe reguły postępowania. 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

XV.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Wzór umowy  stanowi załącznik nr 5 

XVI.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655). 
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ZP/43/2008 
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
 
 
     FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................... 

z siedzibą w ..................................................................................................... 
Regon: ...........................................................  

NIP: ........................................... 
telefon:............................................... 

fax: ...................................................... 

e–mail............................................................................................................. 

 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak ZP/43/2008 na wymianę dźwigów osobowych, oferujmy   
wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za 
wynagrodzeniem całkowitym ryczałtowym w kwocie: 

 
netto:...................................zł,  
słownie:..........................................................................................................zł 
+ naleŜny podatek VAT ...............................................zł, 
słownie:..........................................................................................................zł 
brutto:...................................zł,  
słownie:..........................................................................................................zł 
 

2. Oświadczamy, Ŝe cena naszej oferty pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające 
realizacji zamówienia.  

3. Akceptujemy płatność za realizację przedmiotu zamówienia  zgodnie z  warunkami 
zawartymi we wzorze umowy. 

4. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w 
SIWZ. 

5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w tym wzorze, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, Ŝe zamówienie w całości wykonamy własnymi siłami* 

7. Wykonanie poniŜszych części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*  
........................................................................................................................ 

opis części zamówienia 

........................................................................................................................ 
 nazwa i adres podwykonawcy) 
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8. Wnieśliśmy wadium w kwocie 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy ) PLN w 
formie:.................................................................................................................................... 

opisać  

9. Wadium naleŜy zwrócić na konto: 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

podać bank i nr konta 

 
10. Udzielamy  gwarancji jakościowo dobrego wykonania przedmiotu zamówienia na okres  

....................................miesięcy. 
       ( podać -  minimum 36 miesięcy ). 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ 
i projekcie umowy. 

 
12. ZastrzeŜenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zastrzegamy jednocześnie, Ŝe informacje zawarte w Załączniku nr .......... do oferty 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym 
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.* 

 
 
 
 
* niepotrzebne naleŜy skreślić 
 
 
.................................................... 
                   data 
  

…………………………………………… 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/43/2008 
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Oświadczamy, Ŝe: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego 

wyklucza się: 
 

− Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda 
ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, Ŝe 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

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

− Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

− 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 celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

− 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 majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
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przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki komandytowe i 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 
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

− 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 majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

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

− Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  

 
                                                                                 

 
 
.................................................... 
                   data) 
  

…………………………………………….. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/43/2008 
Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 

 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT  W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT   
(przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 
O WARTOŚCI ODPOWIADAJ ĄCEJ  ZAKRESOWI PRZEDMIOTOWEGO 

ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji 
( podać miesiąc i rok ) 

L.p. Opis przedmiotu 
zamówienia 

Wartość 
zamówienia 
brutto (PLN) rozpoczęcie zakończenie 

Nazwa i adres 
zamawiającego 
na rzecz którego 

zostało wykonane 
zamówienie 

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 

    

 
.................................................... 
                   data 
       …………………………………………….. 

                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 
                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 

                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
                                   w jego imieniu 

 
Uwaga:  

1. do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, iŜ zamówienia ( wszystkie ) 
zostały wykonane naleŜycie ( brak takiego dokumentu spowoduje, iŜ zamówienie 
zostanie uznane za niezrealizowane ), potwierdzone np. referencjami. 

2. poprzez wartość odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się realizację 
zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego o wartości porównywalnej do kwoty 
podanej w ofercie przetargowej (równej lub większej)  

 
 



 18 

ZP/43/2008 
Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 

 
 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJ Ę PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA ( KADRA KIEROWNICZA) 

 

Nazwisko i imię Proponowana 
rola/funkcja w 

realizacji zamówienia  

Rodzaj uprawnień Nr uprawnień 

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 
 

.................................................... 
                   data 
  

…………………………………………. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

ZP/43/2008 
Załącznik nr  5 do SIWZ 
 

UMOWA (wzór) 
zawarta w dniu ……………………… 

pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1 
41 – 219 Sosnowiec 
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176, 
posiadającym:  
NIP: 644 337 38 32, Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………........................................................................... 
…………………………………………………........................................................................... 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
działającym na podstawie: 
............................................................……………………………………………………...........
.................................................................................................................................... 
posiadającym: 
 NIP:...................................., Regon:......................................  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
znak ZP/43/2008, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montaŜowych w 

zakresie wymiany 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZZOZ „Szpital 
Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanym w Sosnowcu  przy ul. Szpitalnej 1,  o parametrach 
technicznych i funkcjonalno-uŜytkowych szczegółowo wyspecyfikowanych w  załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:  
a) demontaŜ 2 szt. dźwigów istniejących oraz usunięcie zdemontowanych elementów 

dźwigów i urządzeń wraz z zezłomowaniem wskazanych przez Zamawiającego 
elementów; 

b) inwentaryzacja szybów i maszynowni dla celów projektowych;  
c) opracowanie wytycznych pozwalających na realizację robót bez zakłóceń  

funkcjonowania szpitala w czasie realizacji robót.  
d) wykonanie dokumentacji: 

    - zasilania dźwigów i oświetlenia szybów ( od rozdzielni głównej szpitala), 
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    - wentylacji szybów (wg obowiązujących przepisów); 
e) akceptacja dokumentacji przez osobę upowaŜnioną przez Zamawiającego; 
f) wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szybie i na przystankach ( po dokonanej 

wymianie drzwi do szybów, naleŜy przywrócić ściany do stanu pierwotnego – 
tynkowanie, malowanie inne konieczne roboty); 

g) wykonanie nowej linii zasilania dźwigów wg opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji; 

h) uzyskanie akceptacji UDT dokumentacji projektowej dźwigów, przed przystąpieniem 
do realizacji wymiany dźwigów; 

i)  dostawa dźwigów o parametrach techniczno-uŜytkowych wg szczegółowej specyfikacji 
przedłoŜonej w ofercie przetargowej; 

j)  montaŜ dźwigów; 
k) odbiór techniczny dźwigów przez UDT mający na celu dopuszczenie dźwigów do 

eksploatacji; 
l) protokolarne przekazanie dźwigów Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: 

atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów elektrycznych przewidzianych aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa; 

m) dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigów i maszynowni; 
n) przeszkolenie personelu technicznego szpitala w zakresie funkcjonowania  zespołów 

do komunikacji awaryjnej i postępowania w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie; 
o) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji; 
m) koszty badań i uzgodnień oraz koszt odbioru przez UDT, a takŜe pozostałe koszty za 

zakres wymieniony powyŜej – pokrywa Wykonawca. 

3.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń 
fabrycznie nowych, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie Ustawą  Prawo 
Budowlane, 

4. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. 

§ 2 
Termin realizacji  

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od daty podpisania umowy i zakończony: 
1.1.  I etap - winda o numerze fabrycznym 3105000736 – do 15.02.2009 r.; 
1.2.  II etap - winda o numerze fabrycznym 3105000735 – do 30.04.2009 r. 

2.  Miejsce realizacji umowy – Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowany w  Sosnowcu 
przy ul. Szpitalnej 1. 

3.  Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy, określone 
zostaną w harmonogramie robót, który przedłoŜy Wykonawca do zatwierdzenia  
Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 

4.   Za termin zakończenia realizacji danego etapu zamówienia  ustala się datę podpisania 
przez Strony  protokołu zdawczo-odbiorczego, który uprawnia Zamawiającego do 
uŜytkowania przedmiotu zamówienia. Według wyŜej ustalonej daty będą naliczane 
ewentualne kary umowne zgodnie z § 11 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ma prawo do Ŝądania przedłuŜenia terminu umownego, jeŜeli 
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 
a) okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć, 
b) przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, 
c) działania siły wyŜszej. 

§ 3 
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Wynagrodzenie 
1.  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie  przedmiotu umowy w kwocie: 

  ..................... zł. netto   
( słownie: ....................................................................................................) 

  + naleŜny podatek VAT  tj. brutto .......................................... zł.  
     ( słownie: .....................................................................................................). 
2.  Przedstawiona w  ust. 1 cena  nie podlega zmianie w czasie realizacji umowy. 

§ 4 
Rozliczenie  

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi dwoma fakturami: 
1.1. pierwsza faktura - wystawiana w oparciu o podpisany przez Strony protokół,  

sporządzony po wykonaniu I etapu  robót, zatwierdzony przez Zamawiającego, w 
wysokości nie większej niŜ 50% wartości oferty. 

1.2  druga faktura  wystawiona w oparciu o podpisany przez Strony protokół wykonanych 
robót, sporządzony po zakończeniu II etapu robót i usunięciu ewentualnych usterek 
oraz rozliczeniu się Wykonawcy z wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie do 7 
dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót. 

3. NaleŜność wynikającą  z faktury, Zamawiający ureguluje w terminie do 30 dni licząc od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu naleŜność za zuŜytą energię elektryczną, która 
zostanie obliczona jako iloczyn  wskazań  licznika przystawki pomiarowej i ceny  za kW  
energii naliczany przez dostawcę energii. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu zuŜycia wody i 
odprowadzania ścieków w ilości ryczałtowej po 2 m3 miesięcznie wg cen jednostkowych 
naliczanych przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków.  

6. Wykonawca ureguluje naleŜność za media określone w ust. 4 i 5  na podstawie 
wystawionej przez Zamawiającego faktury, w terminie do 14 dni od daty wystawienia 
faktury. 

7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu naleŜność za złom do kasy Zamawiającego w 
wysokości wynikającej z ilości zezłomowanych elementów i aktualnie obowiązujących 
cen rynkowych. 

8.  Za datę uregulowania naleŜności Strony przyjmują dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody Zamawiającego 
wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z 
tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ bez pisemnej zgody 
Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela ( art. 
518 K.C.) 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Przekazanie miejsca przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 
2. Wyznaczenie i przekazanie miejsca pod zaplecze Wykonawcy.  
3. Zapewnienie poboru, energii elektrycznej (230 V i 380 V ) poprzez wskazanie punktu 

przyłączenia energii elektrycznej oraz wody. 
4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
5. Powołanie inspektora nadzoru w osobie: 

.................................................................................. 
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6. Potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisów dokonywanych przez Wykonawcę. 
7. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, licząc od 

zgłoszenia ich do odbioru. 
§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 
2. Realizacja robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i 

harmonogramem robót, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm. 
3. Dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy. 
4. Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na wbudowane materiały, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
5. Zastosowanie materiałów spełniających wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane. 
6. Zabezpieczenie realizowanych robót pod względem BHP i p. poŜ. oraz realizacja robót z 

zachowaniem warunków BHP i  Ochrony p.poŜ. 
7. Wykonywanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności 

przez Zamawiającego. 
8. KaŜdorazowe uzgadnianie z Działem Techniczno – Eksploatacyjnym Zamawiającego, 

czasu robót powodujących zakłócenia w hospitalizacji pacjentów. 
9. Utrzymanie terenu remontu  i zaplecza w naleŜytym porządku w trakcie realizacji robót 

oraz uporządkowanie go po zakończeniu prac w terminie   nie dłuŜszym niŜ  3 dni od daty 
zakończenia prac. 

10. Powołanie kierownika robót w osobie ...............................,  
11. Zapewnienie kadry i nadzoru z uprawnieniami, zgodnie z przedłoŜonym w ofercie 

przetargowej wykazem potencjału kadrowego. 
12. Zatrudnienie pracowników do robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z 

zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym. 
13. Składowanie materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a takŜe, 

na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu robót, przy 
przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w 
szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 

14. Przygotowanie odpowiednich dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego. 
15. Dostarczenie i zamontowanie na własny koszt urządzenia - przystawki pomiarowej, celem 

rozliczenia się Wykonawcy ze zuŜytej energii elektrycznej.  
16.  Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno–technicznego na okres i w 

rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

§ 7 
Zatrudnienie Podwykonawców 

1. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia 
umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647' Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonanie robót przez Podwykonawcę, moŜe odbywać się za aprobatą Zamawiającego, 
wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca złoŜy Zamawiającemu wraz z umową z Podwykonawcą oświadczenie o 
zobowiązaniu się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca domaga się części wynagrodzenia za roboty wykonane z 
udziałem Podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu dowodu 
zapłaty naleŜności Podwykonawcy, za roboty przez Podwykonawcę zrealizowane. 
Dowody zapłaty winny być złoŜone  przed upływem terminu zapłaty naleŜności 
Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
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§ 8 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 3 %  
wynagrodzenia umownego (brutto) w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione w formie pieniądza zostanie 
zwrócone w terminach i wysokościach jak niŜej: 

- 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane;  

- 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, które zostanie zwrócone w  terminie do 15 
dni po ostatecznym odbiorze robót, który upłynie po okresie gwarancji. 

3. Zamawiający będzie przechowywał zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust.5, Wykonawca zobowiązany będzie do 
dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, w terminie zawarcia aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania 
przedmiotu umowy.  

§ 9 
Odbiory 

1. Przeprowadzenie odbioru  przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty 
zgłoszenia do odbioru i przekazania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów 
odbiorowych. 

2. Odbiór  robót ostateczny nastąpi po upływie okresu gwarancji. 
3.   JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują  następujące uprawnienia: 
a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to:   
- moŜe obniŜyć wysokość wynagrodzenia,  
- moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na 

koszt Wykonawcy. 
4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

6.  Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego po usunięciu przez Wykonawcę  
wszystkich usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

§ 10 
Gwarancja i serwis 

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakościowo dobrego wykonania zadania na okres 
........................ miesięcy, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  
odbioru przedmiotu zamówienia i przejęcia do uŜytkowania.  

2.  Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, 
powiadomienia o ujawnionych w okresie gwarancji usterkach i wadach oraz powołanie 
komisji z udziałem Wykonawcy, do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek. 
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Nie stawienie się Wykonawcy na wyznaczone spotkanie, uprawnia Zamawiającego do 
jednostronnego wiąŜącego Strony protokołu. 

3.   Istnienie wady jak równieŜ jej usunięcie  zostanie stwierdzone  przez   Strony 
protokolarnie. Gwarancja zostaje przedłuŜona o okres pomiędzy powiadomieniem o 
wystąpieniu wad, a ich usunięciu. 

4.  W okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych 
wad i usterek na własny koszt. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje Ŝądania usunięcia wad w 
wyznaczonym terminie, to Zamawiający moŜe wówczas zlecić ich usunięcie na koszt 
Wykonawcy innemu Wykonawcy.  

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw 
gwarancyjnych oraz wymaganych przeglądów technicznych w okresie gwarancji, 
obciąŜają Wykonawcę. 

6.  W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiającego i uznanych przez  
Wykonawcę,  obowiązują  postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny przez okres.............lat. 

 
§ 11 
Kary 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za: 

a) nieterminowe wykonanie robót objętych umową w wysokości 0,1 % wartości 
uzgodnionego całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kaŜdy dzień zwłoki w 
stosunku do ustalonego w umowie terminu zakończenia etapu robót określonego w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy,  

b) nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego 
brutto,  za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminu usunięcia usterek podanego w 
protokole odbioru lub w okresie gwarancji, 

2. Zamawiający zapłaci kary za zwłokę w odbiorze robót w wysokości odsetek ustawowych. 
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie, gdy 

wysokość szkody przewyŜszy zastrzeŜone kary umowne. 
4. Strony czynią niniejszym zastrzeŜenie umowne, Ŝe Ŝadnej z nich bez uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej strony, nie wolno przenosić swych wierzytelności, tak w całości jak i w 
części, na osoby trzecie ani nimi rozporządzać w sposób prawem przewidziany.  

 
§ 12 

Roboty uzupełniające i zamienne 
 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie 
korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania 
elementów robót. Zmiany takie mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego pisemnego wniosku złoŜonego przez Wykonawcę. W tym przypadku 
Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co 
najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy. 

2. Wniosek opisany w ust. 2 wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w 
terminie do 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.  

3. Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie moŜe wpłynąć na jakość wykonywanych prac i 
terminy zakończenia umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające 
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ZP/43/2008 
Załącznik nr  6 do SIWZ 

Parametry techniczne i funkcjonalno-uŜytkowe urządzeń 
 

Lp. Zespoły dźwigowe Parametry techniczne wymagane Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
lub Warunek oferowany 

1. Rodzaj dźwigów osobowe, elektryczne  
2. Ilość dźwigów 2 (dwa)  

3. Usytuowanie dźwigów 
Obok siebie, w odrębnych szybach o 
wymiarach: 2,08x2,69m 

 

4. Udźwig nominalny 1300 kg   
5. Prędkość nominalna 0,7 m/s  
6. Wysokość podnoszenia 16,50 m  

7. 
Ilość 
przystanków/dojść 

6/12 – dźwigi przelotowe  

8. Rodzaj sterowania 

Mikroprocesowe, z częstotliwościową 
regulacją prędkości,  zbiorczość 
dwukierunkowa + osobno dla kaŜdego 
dźwigu 

 

9. Wymiary kabiny 

Dla kabiny z prawej strony: 
Szerokość – 1400 mm 
Głębokość – 2300 mm 
Wysokość – 2100 mm 
Dla kabiny z lewej strony: 
Szerokość – 1400 mm 
Głębokość – 2200 mm 
Wysokość – 2100 mm   

 

10. Drzwi kabinowe 
Automatyczne, teleskopowe, wykonane 
z blachy nierdzewnej szczotkowanej, 
napędzane falownikiem, 

 

11. Drzwi szybowe 

a. dla kabiny z prawej strony-
rozwieralne dwuskrzydłowe otwierane 
z uŜyciem karty magnetycznej , lub 
innego nośnika elektronicznego. 
b. dla kabiny z lewej strony- 
Automatyczne, teleskopowe, wykonane 
z blachy nierdzewnej szczotkowanej, 
napędzane falownikiem 

 

12. 
Wymiary otworu 
drzwiowego 

1100 x 2000(mm)  

13. Nadzór nad pracą drzwi  
Kurtyna fotooptyczna, 
Czujnik nawrotny 

 

14. 

Wykonanie kabiny Panele z blachy nierdzewnej 
szczotkowanej, oświetlenie pośrednie 
spełniające wymogi normy PN-EN 
81.1, poręcz na bocznych ścianach, 
cokół przypodłogowy wokół całej 
kabiny, podłoga kabiny wykonana z 
materiałów trudno ścieralnych, 
niepalnych, antypoślizgowych  
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WyposaŜenie 
elektryczne: 
Kabina 
 

- przycisk otwierania drzwi 
- przycisk zamykania drzwi 
- intercom + łączność awaryjna z 
portiernią, 
- podświetlane przyciski ze znakami 
Braille’a  
- system informacji głosowej 
- przełącznik jazd specjalnych z 
kluczykiem  
- sygnalizator przeciąŜenia 
- piętrowskazywacz ze strzałką w 
kierunku  jazdy 
- wentylator mechaniczny 
- zjazd awaryjny w przypadku zaniku 
napięcia do najbliŜszego przystanku, 
- jazda poŜarowa, 
- kabina słuŜbowa zaopatrzona w 
czytnik czipów, 

 

15. 

przystanki 

- piętrowskazywacze na kaŜdym 
przystanku  
- gong sygnalizujący przyjazd kabiny 
na kaŜdym przystanku 

 

16. Rama kabiny 
- wyposaŜona w aparat chwytny 
spełniający wymagania normy PN-EN 
81.1 punkt 9.8, 

 

17. Ogranicznik prędkości 
- winien spełniać  wymogi stawiane 
przez normę PN-E 81.1 

 

18. Gwarancja min. 36 miesięcy   

19. 
Konserwacja w okresie 
gwarancji 

bezpłatna  

20. Serwis pogwarancyjny Podać ile lat  
 

 
 

W kolumnie „potwierdzenie spełnienia warunku” naleŜy wpisać „TAK”, brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” 
spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków. W miejscach oznaczonych napisem 
„podać” naleŜy wpisać wartość oferowanego parametru. 

Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 

 
.................................................... 
                   data 
  

…………………………………………. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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Załącznik nr 7 
do SIWZ numer sprawy ZP/43/2008 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-U śYTKOWY 
 

 
 
Nazwa zadania: 
Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZZOZ „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu 
 
Kod CPV: 
45.31.31.00-5 
45.00.00.00-7 
 
Adres obiektu: 
Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„Szpital Miejski” w Sosnowcu 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 
 
 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 
 
Pozwolenie: 
Pozwolenie na wykonanie robót – Decyzja nr 157/08 Prezydenta Miasta Sosnowiec 
 
 
 
 
 
 
Program opracował:  
Krzysztof Sałaga 
 
 
 
 
 
Sosnowiec dn. 10.10.2008r 
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SPIS TREŚCI: 
 

1. Przedmiot zamówienia 

2. Opis stanu istniejącego 

3. Szczegółowy zakres robót  

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - uŜytkowe  

5. Wymagania Zamawiającego 

6. Odbiór robót 

7. Przepisy prawne 

8. Oświadczenie Zamawiającego  
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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-montaŜowe w zakresie wymiany 2 szt. 
dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu 
zlokalizowanym w Sosnowcu  przy ul. Szpitalnej 1,  o parametrach technicznych i 
funkcjonalno-uŜytkowych szczegółowo wyspecyfikowanych w dalszej części programu 
funkcjonalno – uŜytkowego. 

 
2. Opis stanu istniejącego: 

Dotychczas eksploatowane dźwigi zostały wyprodukowane przez Zakłady Urządzeń 
Dźwigowych w Warszawie, ul. Postępu 12, w roku 1964 i zainstalowane w roku 1965r. 

- typ dźwigów: dźwig osobowy  
- udźwig / ilość osób: 500kg/6 
- prędkość nominalna: 0,5m/s 
- ilość przystanków: 6 przystanków/12 dojść (winda przelotowa) 
- wysokość podnoszenia: 16,50m 
- wymiary szybu: SxG = 2,08m x 2,69m 
- maszynownia: górna nad szybem 
- drzwi kabinowe i szybowe: o szer. 1,10 m – dwuskrzydłowe i wys. 2,00m 
- zespół napędowy: silnik elektryczny asynchroniczny klatkowy 
- zasilanie: 380/220 V 
- rama kabiny: wym. zew. 1500 mm x 2500 mm 
- kabina: metalowa, pokryta laminatem 
- przeciwwaga: 1057kg 
- sterowanie: przestawne 

3.  Szczegółowy zakres robót 

a) demontaŜ 2 szt. dźwigów istniejących oraz usunięcie zdemontowanych elementów 
dźwigów i urządzeń wraz z zezłomowaniem; 

b) inwentaryzacja szybów i maszynowni dla celów projektowych;  
c) opracowanie wytycznych pozwalających na realizację robót bez zakłóceń  

funkcjonowania szpitala w czasie realizacji robót.  
d) wykonanie dokumentacji projektowej: 

    - zasilania dźwigów i oświetlenia szybów ( od rozdzielni głównej szpitala), 
    - wentylacji szybów (wg obowiązujących przepisów); 

e) akceptacja dokumentacji przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego;  
f) wykonanie niezbędnych prac budowlanych w szybie i na przystankach ( po dokonanej 

wymianie drzwi do szybów, naleŜy przywrócić ściany do stanu pierwotnego – 
tynkowanie, malowanie inne konieczne roboty) ; 

g) wykonanie nowej linii zasilania dźwigów wg opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji; 

h) uzyskanie akceptacji UDT dokumentacji projektowej dźwigów, przed przystąpieniem 
do realizacji wymiany dźwigów; 

i) dostawa dźwigów o parametrach techniczno-uŜytkowych wg szczegółowej specyfikacji 
przedłoŜonej w ofercie przetargowej; 

j) montaŜ dźwigów; 
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k) odbiór techniczny dźwigów przez UDT mający na celu dopuszczenie dźwigów do 
eksploatacji; 

l) protokolarne przekazanie dźwigów Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: 
atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów elektrycznych przewidzianych aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa; 

m) dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dźwigów i maszynowni; 
n) przeszkolenie personelu technicznego szpitala w zakresie funkcjonowania  zespołów 

do komunikacji awaryjnej i postępowania w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie;  
o) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji; 
m) koszty badań i uzgodnień oraz odbioru przez UDT oraz pozostałe koszty w/w zakresu 

– pokrywa Wykonawca. 

4.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno - uŜytkowe 

Dźwigi osobowe z maszynownią, realizujące wezwania jazdy specjalnej – przewóz chorych 
na łóŜkach szpitalnych, przewóz sprzętu medycznego, jako nadrzędne nad innymi 
wezwaniami. Dźwigi osobowe powinny odpowiadać następującym parametrom i wymogom: 

1) rodzaj dźwigów: osobowe, elektryczne; 
2)  ilość dźwigów: 2 (dwa); 
3) usytuowanie dźwigów: obok siebie, w odrębnych szybach o wymiarach: 2,08 m x 

2,69 m; 
4) udźwig nominalny: 1300 kg; 
5) prędkość nominalna: 0,7m/s; 
6) wysokość podnoszenia: 16,50 m; 
7) ilość przystanków: 6/12 – windy przelotowe (dojścia); 
8) rodzaj sterowania: mikroprocesorowe,  z częstotliwościową regulacją prędkości, 

zbiorczość dwukierunkowa – osobno dla kaŜdego dźwigu; 
9) wymiary kabin: 

a) dla szybu z prawej strony: 
- 1400 mm szerokość; 
- 2300 mm głębokość; 
- 2100 mm wysokość; 

b) dla szybu z lewej strony: 
- 1400 mm szerokość; 
- 2200 mm głębokość; 
- 2100 mm wysokość; 

10) drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej   
szczotkowanej; napędzane falownikiem 

11) drzwi szybowe:  
a) dla szybu z prawej strony: 

rozwieralne, dwuskrzydłowe zabudowane na zewnątrz szybu 
b) dla szybu z lewej strony: 

automatyczne, teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej, szczotkowanej, 
napędzane falownikiem, 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania drzwi szybowych automatycznych, 
teleskopowych w zamian za rozwieralne dwuskrzydłowe pod warunkiem utrzymania 
minimalnych wymaganych wymiarów kabin i otworów drzwiowych 

12) wymiary otworu drzwiowego: 1100 mm x 2000 mm; 
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Wymiary kabin oraz otworów drzwiowych naleŜy traktować jako wymiary minimalne. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania  kabin i drzwi o większych 
gabarytach. 

13) nadzór nad pracą drzwi: 
 - kurtyna fotooptyczna;  
 - czujnik nawrotny; 

14) wykonanie kabiny:  
 - panele z blachy nierdzewnej szczotkowanej;  
 - oświetlenie pośrednie spełniające wymogi normy PN-EN 81.1; 
 - poręcze na bocznych ścianach; 
 - cokoły przypodłogowe wokół kabiny; 
 - podłoga kabiny wykonana z materiałów antypoślizgowych i niepalnych; 

15) wyposaŜenie elektryczne: 
kabiny: 

- przycisk otwierania drzwi; 
- przycisk zamykania drzwi; 
- intercom + łączność awaryjna z portiernią; 
- podświetlane przyciski ze znakami Braille’a;  
- system informacji głosowej; 
- przełącznik jazd specjalnych z kluczykiem + moŜliwość parkowania na 

kaŜdym piętrze; 
- sygnalizator przeciąŜenia; 
- piętrowskazywacz ze strzałką kierunku jazdy; 
- wentylator mechaniczny; 
- zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliŜszego przystanku; 
- jazda poŜarowa 

przystanki: 
- piętrowskazywacze na kaŜdym przystanku; 
- 1 dźwig z kabiną słuŜbową  naleŜy zaopatrzyć w czytnik czipów wewnątrz 

kabiny oraz na poszczególnych przystankach; 
- gong sygnalizujący przyjazd kabiny na kaŜdym przystanku. 

        16) rama kabiny: 
- wyposaŜona w aparat chwytny spełniający wymagania normy PN-EN 81.1; 
- ogranicznik prędkości winien spełniać wymogi stawiane przez normę        

PN- EN 81.1. 
 

5. Wymagania Zamawiającego  

1.  Dźwigi szpitalne, muszą posiadać, wymagane aktualnymi przepisami  prawa zezwolenie 
do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie  z przeznaczeniem i celem, któremu mają 
słuŜyć. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza: 
 - zastosowania materiałów pochodzących z demontaŜu starych dotychczasowych dźwigów 
     - wykonania elementów ścian kabin, drzwi szybowych i kabinowych z blach „czarnych” 

oklejanych blachą nierdzewną 
3.  W czasie realizacji prac - demontaŜu starych urządzeń i wykonywania prac budowlano-

montaŜowych naleŜy ograniczyć wpływ tych prac na funkcjonowanie szpitala poprzez 
zastosowanie szczelnych przegród oznakowanych w odpowiedni sposób. 
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4.  Prace muszą być realizowane w oparciu o wcześniej zatwierdzony przez  Zamawiającego 
„harmonogram prac” z uwzględnieniem przepisów BHP i obowiązujących na terenie 
szpitala. 

5.  Ewentualne szkody, zaistniałe w trakcie robót z winy Wykonawcy, Wykonawca usunie na 
koszt własny, lub pokryje koszty usunięcia szkody. 

6. Za stan bezpieczeństwa realizowanych robót odpowiadają  kierownicy sprawujący nadzór 
ze strony Wykonawcy. 

7. Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonać z uwzględnieniem uzyskanej wstępnej 
akceptacji odstępstwa na zainstalowanie dźwigów niespełniających wymagań norm 
zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa, wydanej przez  Urząd Dozoru 
Technicznego - pismo znak DT:TT-024/164/08/BT z dnia 04.07.2008r. o cytowanej 
poniŜej treści: 

„……Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, Ŝe zgodnie z treścią § 20 ust. 1 pkt. 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. (Dz.U Nr 263 poz. 2198 ) 
wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na 
uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się poza kabiną, gdy kabina znajduje się 
w jednym z połoŜeń krańcowych. 

  Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigów, 
które nie spełniają wymagań norm zharmonizowanych dotyczących stref bezpieczeństwa 
nie ocenia  środków zastosowanych przez instalatora, pozwalających na stworzenie 
tymczasowych stref bezpieczeństwa. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających 
na uniknięcie w/w ryzyka będzie przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną w ramach 
procedury oceny zgodności dźwigu.” 

8. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia jedna z wind musi być cały czas czynna -  
udostępniona pracownikom i pacjentom szpitala. 

6. Odbiór robót 

1. Przeprowadzenie odbioru  przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty 
zgłoszenia do odbioru i przekazania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów 
odbiorowych. 

2. Odbiór  robót ostateczny nastąpi po upływie okresu gwarancji. 
3.   JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują  następujące uprawnienia: 
a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to:   
- moŜe obniŜyć wysokość wynagrodzenia,  
- moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na 

koszt Wykonawcy. 
4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

6.  Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego po usunięciu przez Wykonawcę  
wszystkich usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

7. Przepisy prawne 
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1. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które są 
związane z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót między innymi: 

a) Ustawa  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U Nr 89/1994 poz. 414 z późn. 
zm. ), 

b) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. ( Dz.U Nr 109/2000 poz. 1157 
z późn. zm.), 

c) Rozporządzenie MGPiG z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych ( Dz.U Nr 10/1995 poz. 48 ), 

d) Rozporządzenie MIPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U z 19  
marca 2003r. ) 

 
8. Oświadczenie Zamawiającego 
 
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest zarządcą nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy 
ulicy Szpitalnej 1 i  posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 


