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Formularz nr 1               FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nr referencyjny  : DI-381001 /2013 

 
Oferta na wykonanie zamówienia publicznego 

zamówienie pn. „Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego w Poznaniu” 
 
1. Dane Wykonawcy 

WYKONAWCA: …......................………………......………..........…………………………………………. 
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę) 

ADRES:………………………………………………....…………..........………………………..................... 
( dokładny adres wykonawcy/firmy) 

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest  inny niż powyżej): 
……………………………………………………………...............………………..…………………………. 

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej) 
TEL./FAX . ………………….…………………………………….............…………………………..………. 
( dokładne numery telefonu oraz numer faxu  do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania) 
adres e-mail wykonawcy: 
……………………………......……………………………………………..............……………..…………… 

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania) 
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący        
………………………………………………………………………………………................……….………. 
 
NIP:………………..….......…………………………REGON:………..………….……........………………..           

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
Cena za całość przedmiotu zamówienia   

 Cena netto: .................................................................................................zł. 

 VAT: .................................................................................................zł. 

 Cena brutto: .................................................................................................zł 

jest obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12.1 SIWZ ceną RYCZAŁTOWA wymiany 
dźwigu windowego w budynku C, na dźwig o następujących parametrach:  
 

 

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYMIANY D ŹWIGU WINDOWEGO W BUDYNKU C 

2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres wykonania: 
Wymiana dźwigu hydraulicznego zainstalowanego w budynku C na dźwig 
elektryczny 

3.  Stan istniejący: 
Dźwig w budynku C jest jedynym, który obsługuje Oddział Kardiochirurgii i Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. Istniejący dźwig jest zużyty i nie funkcjonuje prawidłowo. W 
sytuacji zagrożenia życia jest duże prawdopodobieństwa że zespół medyczny wraz z 
pacjentem zostanie uwięziony w windzie lub nie będzie miał możliwości przejazdu z 
pacjentem na inne odziały niezbędne do ratowania życia. 
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Winda znajduje się w środku budynku C w szybie żelbetowym o ścianach gr. 20cm. 

4. Wymagania odnoszące się do dźwigu 
 4.1 Rozbiórki – istniejący dźwig należy zdemontować z zachowanie najwyższej 

ostrożności i przestrzeganiem przepisów BHP. Dźwig należy zdemontować i 
złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu komisyjnego 
złomowania i zdjęcia z ewidencji szpitala. 

 4.2 Szyb dźwigu – istniejący pozostaje bez zmian.  
W związku ze zmiana typu dźwigu z hydraulicznego na elektryczny w zakresie 
prac będzie poszerzenie otworów dla drzwi przystankowych, dodatkowo szyb 
należy odświeżyć poprzez odmalowanie farbami akrylowymi w trakcie prac 
demontażowo-montażowych. 
Wymiary wewnętrzne szybu wynoszą  szer.235cm x 310cm. 

 4.3 Urządzenia dźwigowe: 
 4.3.1 Dostawa – kompletne urządzenie dźwigowe wykonane z elementów nowych, o 

sprawdzonej powszechnie technologii, dla którego wydano wymagane 
przepisami dokumenty jakości  wg NE/PN tj. certyfikaty i aprobaty, deklaracje 
zgodności z nadaniem znaku CE oraz dopuszczenie do obrotu przez UDT.  

 4.3.2 Uruchomienie  
 a) dozorowe (z udziałem przedstawicieli  UDT i Zamawiającego) w zakresie 

wynikającym z wymagań UDT i ST. Dźwig po zamontowaniu należy 
bezzwłocznie zgłosić do odbioru przez UDT.  

 4.4 Prace i usługi towarzyszące 
 a) Szyb dźwigu istniejący – bez zmian. 

Szyb należy odświeżyć poprzez malowanie farbami akrylowymi w trakcie prac 
demontażowo-montażowych.  

 b) Maszynownia dźwigu  - istniejąca po demontowanym dźwigu hydraulicznym, 
znajdująca się w piwnicy w odległości 4m od szybu. W pomieszczeniu tym 
należy zamontować szafę sterowniczą nowego dźwigu.   

 c) Podszybie  - istniejące o głębokości 175cm, bez zmian 
 d) Nadszybie – istniejące o wysokości 360cm, bez zmian. Zamawiający posiada 

akceptacje na zaniżenie wysokości nadszybia wydanej przez Urząd Dozoru 
Technicznego. Wykonawca musi przewidzieć dodatkowe środki 
bezpieczeństwa  dla strefy nadszybia. 

 e) Kondygnacje podziemna i nadziemne – prace związane z wymianą drzwi 
szybowych  na ogniowe EI60 na wszystkich kondygnacjach. 

 4.4.1 Prace budowlane 
 a) Na wszystkich kondygnacjach należy wykończyć ościeża oraz ściany przy 

drzwiach przystankowych. W zakresie tym należy wykonać prace: uzupełnić 
tynki, wykonać szpachle i malowanie. Zakres prac malarskich: ościeża oraz całe 
ściany przy drzwiach przystankowych. Do prac malarskich należy użyć 
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materiały o nie gorszych parametrach: 
Preparat gruntujący  

• o słabym,  neutralnym zapachu, 
• bezrozpuszczalnikowy 
• wzmocniony siloksanami 
• maksymalna zawartość lotnych związków organicznych <1 g/l LZO 

Farba lateksowa  
- kolorystyka  ustalona z użytkownikiem na etapie wykonawstwa-kolory 
pastelowe, malowanie do wysokości sufitu podwieszanego 

• Farba lateksowa przeznaczona do wykonywania gładkich, wysoko 
obciążalnych powłok. Odporna na szorowanie na mokro, o 
satynowym połysku, zachowujących fakturę podłoża. Szczególnie 
przydatna do malowania podłoży poddawanych wysokim 
obciążeniom.  

• Odporność na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 Klasa 1  
• Zdolność krycia (wsp. Kontrastu) wg PN EN 13 300  Klasa 2 przy 

wydajności 7,5m²/l tj. ok. 135 ml/m² 
• Stopień połysku  połysk satynowy 
• Największy rozmiar ziarna ( granulacja) wg PN EN 13 300  Drobna 

(<100 µm) 
 

 b) Na wszystkich kondygnacjach należy uzupełnić podłogę przy drzwiach 
przystankowych z materiału zbliżonego do istniejącego a dostępnego na rynku 
po uzgodnieniu z Zamawiającym  

     c) Istniejącą maszynownię należy odświeżyć poprzez malowanie farbami 
akrylowymi  

 d) Zamontować narożniki ochronne ze stali nierdzewnej – krawędzie pionowe 
ościeży 

 e) Zamontować odbojnice ścienne i odbojoporęcze 
 4.5 Odbiór i przekazanie do eksploatacji: 

Do prac odbiorowych Wykonawca musi przedstawić poniższe dokumenty: 
 a) Zestawić dokumenty, materiały i instrukcje 
 b) Sporządzić dokumentacje dla rejestracji dźwigu – wg aktualnych wymagań 

UDT i obowiązujących aktywów prawnych 
 c) Przeprowadzić niezbędne próby i badania wg wymagań UDT 
 d) Przeszkolić personel Zamawiającego 
 e) Sporządzić dokumentację powykonawczą po wymianie  dźwigu  
 4.6 Dokumentacja powykonawcza – techniczno-ruchowa – forma papierowa 

(całość materiałów) i elektroniczna (za wyjątkiem książki dźwigu) 
 a) Dokumentacja oceny jakości wyrobów  oraz instalacji i montażu (aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty, dokumentacja techniczna 
obrazująca pozytywny przebieg  procedury badania urządzenia przez jednostkę  
notyfikującą itp.) 

 b) Książka dźwigu 
 4.6.1 Pozostałe dokumenty: 
 a) Instrukcja obsługi/napraw i eksploatacji uradzenia 
 b) Wytyczne konserwacyjne urządzeń oraz instalacji 
 c) Opisy oraz rysunki i schematy niezbędne do prawidłowego użytkowania dźwigu 
 d) Protokoły z prób i badań oraz pomiarów urządzeń oraz instalacji 

towarzyszących 
 e) Protokół z przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego 
 h) Instrukcje obsługi dźwigu (dla potrzeb przewożonych osób) 
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5. Przekrój szybu istniejącego, w który należy zamontować nowy dźwig. 
Do wykonawcy należy przystosowanie otworów drzwiowych przystankowych wraz z 
wszelkimi pracami budowlanymi w obrębie dźwigu, włączenie okablowania dla systemu 
p.poż. do szafy sterowniczej nowego dźwigu przy udziale serwisanta systemu  oraz  
wykonanie łączności telekomunikacyjnej do oferowanego dźwigu. 
 

 
 

  

 Wymagania techniczne  

 

Parametry 
oferowane:  

należy potwierdzić 
spełnienie 
warunków 

wymaganych  oraz 
je opisać, podać 

zakresy oferowane 
6.  Dźwig   - 1 szt. 

Nazwa i typ :  
Kraj pochodzenia :       
Rok produkcji : 
Wytwórca (Producent) :                      

 
podać 
podać 
podać 
podać 

 6.1 Dźwig osobowy do przewozu łóżek i personelu szpitalnego potwierdzić 
 6.2 Napęd dźwigu – elektryczny, bezreduktorowy o dużej 

wydajności i małym użyciu energii 
potwierdzić 

 6.3 Prędkość poruszania się kabiny oraz udźwig  
 a) Przejazd nominalny:  ≥ 1,0m/s podać prędkość  
 b) Przejazd do przystanku ≤ 0,15m/s (regulowany płynnie) podać prędkość 
 c) Udźwig 1600kg/ 21 osób – do przewozu łóżek szpitalnych potwierdzić 
 6.4 Sterowanie i zasilanie:   
 a) Mikroprocesorowe zbiorcze (w dół i górę) przystosowany 

do łączenia z systemem SAP w budynku, zapewniający 
awaryjny ekspresowy zjazd do wybranego  przystanku po 
otrzymaniu sygnału z systemu pożarowego budynku (przy 
obecności napięcia zasilającego) 

potwierdzić 
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 b) Zasilanie: ≤ 400V/50Hz. 
Zasilanie dźwigu przez istniejący - kabel YKY 5x25mm² 
doprowadzony do maszynowni w piwnicy który jest 
sprawny technicznie. 

potwierdzić 

 c) Moc silnika ≤14,5kW, ilość startów ≥180/h podać moc i ilość 
startów 

 6.5 Wysokość podnoszenia: ok. 9,9m potwierdzić 
 6.6 Przystanki/dojścia- 4/6 potwierdzić 
 6.7 Funkcjonowanie dźwigu w trakcie pożaru: zgodne z 

wymaganiami PN-EN 81-73 oraz z wskazaniami Zamawiającego 
(zjazd pożarowy do przestanku na parterze, postój z otwartymi  
drzwiami po sygnale pożaru z instalacji SAP). Dźwigi będą 
mogły być załączone do jazdy w czasie pożaru jedynie przez 
dowodzącego akcją ratunkową, jeśli w jego ocenie będzie to 
zasadne, poprzez włożenie kluczyka do kasety sterującej w 
windzie i wybranie stosownej pozycji. Alarm pożarowy jest w 
tym stanie pracy dźwigu anulowany 

potwierdzić 

 6.8 System bezpieczeństwa:  
 a) Zabezpieczenie przed przekroczeniem programowego 

czasu jazdy między przystankami 
potwierdzić 

 b) Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury  
uzwojeń silnika 

potwierdzić 

 c) Zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz potwierdzić 
 d) Uwalnianie awaryjne; z wykorzystaniem zasilania  UPS 

(własny) 
potwierdzić 

 e) System ręcznego opuszczania kabiny potwierdzić 
7. Wyposażenie zasadnicze oraz charakterystyka  
 7.1 Kabina – przelotowa 180 stopni, o minimalnych 

wymiarach: 1400x2400x2200m metalowa, wykonana ze 
stali nierdzewnej satynowanej wyposażona w: 

podać wymiary i 
potwierdzić 

 a) Kurtyny świetlne potwierdzić 
 b) Wyświetlacz cyfrowy informujący o aktualnym kierunku 

jazdy 
potwierdzić 

 c) Sygnalizację przeciążeniową graficzna i dźwiękową potwierdzić 
 d) Informację głosową potwierdzić 
 e) Wentylator mechaniczny załączany automatycznie potwierdzić 
 f) Listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej satyna potwierdzić 
 g) Poręcze ze stali nierdzewnej polerowanej na każdej ścianie 

kabiny 
potwierdzić 

 h) Odboje amortyzujące uderzenia na każdej ścianie poniżej 
poręczy 

potwierdzić 

 i) Panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość 
kabiny, z podświetlonymi przyciskami z grafika Braill’a 

potwierdzić 

 j) Oświetlenie stałe jarzeniowe w suficie podwieszanym ze 
stali nierdzewnej, załączane automatycznie po otwarciu 
drzwi kabiny 

potwierdzić 

 k) Oświetlenie awaryjne akumulatorowe potwierdzić 
 l) Podłoga – wykładzina antypoślizgowa o dużej odporności 

na ścieranie 
podać materiał 

 m) Drzwi kabiny – automatyczne, dwu skrzydłowe o 
szerokości otwarcia 1300x2000mm, napęd silnikiem z 
regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i 
otwierania 

potwierdzić 
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Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej satyna 
Wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne 
otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na 
przeszkodę 

 7.2 Drzwi szybowe – automatyczne, dwu skrzydłowe o 
szerokości otwarcia 1300x2000mm,  wykonane ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej satyna, na wszystkich 
kondygnacjach o odporności ogniowej EI60 

potwierdzić 

 7.3 Wyposażenie dodatkowe  
 a) Pierwszeństwo wezwania z każdego przestanku za pomocą 

karty – czytnika kart zintegrowanego z kartami które są w 
posiadaniu personelu medycznego ( karty standardu mifare)  

potwierdzić 

 b) Stacyjka w kabinie do jazdy pożarowej potwierdzić 
 c) Wyświetlacz cyfrowy na każdym przystanku potwierdzić 
 d) Sygnalizatory aktualnego kierunku jazdy potwierdzić 
 e) Pokrywa kasety wezwań ze stali nierdzewnej potwierdzić 
 

 
3. Niniejszym oświadczamy, co następuje: 
3.1. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treści zawarte w SIWZ oraz postanowieniach umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (załącznik Nr 2). 

3.2. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

3.3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym wytycznymi 
Zamawiającego. 

3.4. Gwarantujemy zawarcie umowy ubezpieczenia wykonania prac na wartość odpowiadającą co 
najmniej wysokości złożonej oferty, w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania 
zamówienia publicznego. 

3.5. Oświadczam/my, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 140 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

3.6. Udzielamy gwarancji i rękojmi na wszelkie prace oraz materiały i urządzenia objęte 
przedmiotem niniejszej umowy na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego.   

4. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

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

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

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

5. Inne informacje Wykonawcy:  

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

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

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli                    

w imieniu Wykonawcy 
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Formularz nr 2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu*    

 

Nr referencyjny  : DI-381001 /2013 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zamówienie pn. „Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego w Poznaniu ” 
 

Ja/my niżej podpisan(y/i) ........................................ 

reprezentując firmę ............................................... 

 

oświadczam/my, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli                    

w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 

                                            
* Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
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Formularz nr 3    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia *    
 

Nr referencyjny  : DI-381001 /2013 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zamówienie pn. „Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego w Poznaniu ” 
 

Ja/my niżej podpisan(y/i) ........................................ 

reprezentując firmę ............................................... 

 

Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli                            

w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
* Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
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Formularz nr 4    Wykaz wykonanych dostaw*    

 

Nr referencyjny  : DI-381001 /2013 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zamówienie pn. „Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego w Poznaniu ” 
 

Przedstawiam (-my): 

- wymagany w pkt 6 SIWZ wykaz wykonanych dostaw   

 

 

Lp. 
Przedmiot umowy   Wartość / data / odbiorca / miejsce wykonania 

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

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

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

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

 

W załączeniu: 
dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie  
 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli                         

w imieniu Wykonawcy 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
* Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wykaz 
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Formularz nr 5    Wykaz części zmówienia, których wykonanie Wykonawca 
                                zamierz powierzyć Podwykonawcom  
                                 
 

Nr referencyjny  : DI-381001 /2013 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zamówienie pn. „Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego w Poznaniu ” 
 

Przedstawiam (-my): 

- wykaz części zamówienia, których wykonanie zamierzam (-my) powierzyć podwykonawcom: 

 

 

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli                      

w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 


