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Warszawa, dnia 16 listopada 2017r.

Dział Zarządzania i Administrowania
Nieruchomościami ILN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
(brutto),  na  wykonanie  prac  polegających  na  konserwacji  urządzeń  dźwigowych  i  napraw
awaryjnych w Izbie Administracji Skarbowej i jednostkach podległych 

I Zamawiający:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie,
ul. A. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

II Opis Przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na:

1. KONSERWACJĘ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W DŹWIGACH OSOBOWYCH

W  ramach  usługi  konserwacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  czynności
określonych w § 14 ust. 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z  dnia 29 października 2003 r.  w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr.193 poz.
1890), a w szczególności :

1) sprawdzenie wartości napięcia, 
2) sprawdzenie stanu pracy ogranicznika prędkości i smarowania,
3) sprawdzenia stanu nastawienia wyłącznika nadmiarowego, 
4) dokręcenie przewodów listew zaciskowych i zacisków elementów tabl. ster.,
5) sprawdzenie stanu styków styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja,
6) sprawdzenie stanu kół linowych (szczególnie rowków koła ciernego),
7) sprawdzenie pracy i regulacji układu hamulcowego,
8) sprawdzenie luzu gum sprzęgła i dokręcenie sworzni,
9) sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika i ślimaka reduktora,
10) sprawdzenie stanu oleju w łożyskach silnika i jego uzupełnienie,
11) sprawdzenie  stanu  oleju  w  reduktorze  i  czy  nie  występują  wycieki  oraz  jego

uzupełnienie,
12) sprawdzenie  stanu  prowadników  ślizgowych  kabinowych  i  przeciwwagi  oraz  ich

luzu w prowadnicach,
13) sprawdzenie  mocowania  lin  na  kabinie  i  przeciwwadze  oraz  mocowanie  linki
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ogranicznika prędkości,
14) sprawdzenie stanu aparatu chwytowego,
15) sprawdzenie działania krzywki ruchomej i  wyłącznika zatrzymania - oczyszczenie

i nasmarowanie,
16) sprawdzenie działania kasety jazdy rewizyjnej,
17) sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,
18) sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,
19) sprawdzenie i regulacja kontaktów drzwi kabinowych i ruchomej podłogi,
20) sprawdzenie  działania  drzwi  przystankowych:  działanie  amortyzatorów,  zamka

bezpieczeństwa  i  kontaktów  (usunięcie  usterek,  smarowanie  i  uzupełnienie
brakujących korków zabezpieczających),

21) sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów,
22) smarowanie rolek rygli i przełączników piętrowych,
23) sprawdzenie działania wyłączników krańcowych i końcowych,
24) sprawdzenie stanu instalacji ochronnej,
25) sprawdzenie pracy i smarowanie obciążki ogranicznika prędkości,
26) sprawdzenie działania przycisku STOP w podszybiu,
27) sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,
28) czyszczenie  w  zależności  od  potrzeb  elementów  wewnętrznych  i  zewnętrznych

kabin, 
29) wymiana  części  i  podzespołów  w  zakresie  podstawowych  regulacji  zespołów,

naprawie  lub  wymianie  uszkodzonych  drobnych  części  jak  np.:  cewki,  styki,
kontakty, gałki, żaróweczki sygnalizacyjne, bezpieczniki itp.”,

30) przygotowanie  dźwigów  do  corocznych  komisji  UDT,  w  tym  wykonywanie
wszelkich niezbędnych pomiarów.

2. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W DŹWIGACH 

TOWAROWYCH
W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności
określonych  w  §  14  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U.
z 2003 Nr.193 poz. 1890), w szczególności:

1) Przygotowanie dźwigu do corocznych komisji UDT, w tym wykonywanie wszelkich
niezbędnych pomiarów.

2) Aparatura sterowa i rozdzielcza:  
a) oględziny zewnętrzne,
b) oczyszczenie całości aparatury,
c) sprawdzenie skuteczności połączeń na zaciskach aparatów (w szczególności obwód

siły i bezpieczeństwa),
d) sprawdzenie stanu styków głównych styczników,
e) sprawdzenie funkcji sterowania. 

3) Zespół napędowy elektryczny:
a) oględziny zewnętrzne,
b) sprawdzenie luzu poosiowego i międzyzębnego,
c) sprawdzenie cierności i stanu rowków koła ciernego,
d) sprawdzenie stanu kół linowych,
e) sprawdzenie stanu sprzęgła i koła zamachowego,
f) sprawdzenie stanu mechanizmu hamowania,
g) sprawdzenie stanu oleju i szczelności reduktora i silnika,
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h) sprawdzenie ustawień silnika,
i) sprawdzenie stanu mocowania przewodów na zaciskach silnika,
j) sprawdzenie stanu lin nośnych.

4) Ogranicznik prędkości:
a) oględziny zewnętrzne, 
b) przegląd techniczny zgodnie z instrukcją,
c) sprawdzenie działania ogranicznika i chwytaczy,
d) sprawdzenie stanu linki ogranicznika.

5) Maszynownia:
a) wymiana bezpieczników siłowych (topikowych),
b) wymiana bezpieczników sterowych (topikowych),
c) wymiana zacisków na tablicy połączeń,
d) smarowanie łożysk i panewek,
e) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej maszynowni.

6) Kabina:
a) oględziny ramy nośnej i pudła kabiny,
b) sprawdzanie mocowania pudła kabiny,
c) sprawdzanie drzwi kabinowych,
d) sprawdzanie działania kasety dyspozycji,
e) sprawdzanie mechanizmu podłogi ruchomej lub progu ruchomego,
f) sprawdzanie działania układu rewersowego drzwi kabinowych,
g) sprawdzanie działania fotokomórki lub kurtyny świetlnej,
h) sprawdzanie  mechanizmu  progu  ruchomego,  smarowanie  mechanizmu  ruchomej
podłogi,
i) wyrównanie wahaków i skrócenie lin nośnych,
j) regulacja progu ruchomego i ruchomej podłogi,
k) regulacja krzywki ruchomej,
l) sprawdzanie wkładów suwakowych, kabinowych i przeciwwagi,
m) sprawdzanie mechanizmu chwytaczy - instrukcja fabryczna i przepisy UDT,
n) wymiana żarówek, za wyjątkiem halogenów i świetlówek energooszczędnych.

7) Szyb dźwigowy:
a) sprawdzanie stanu zawiasów, zamków i rygli drzwiowych,
b) regulacja zamków, rygli i krzywek,
c) sprawdzanie amortyzatorów drzwi,
d) kontrola lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,
e) kontrola waciaków i końcówek lin nośnych,
f) naprawa przełączników piętrowych, wyłączników krańcowych i końcowych,
g) sprawdzanie i regulacja kontaktów drzwiowych,
h) sprawdzanie mocowania oraz sygnalizacji kaset wezwań,
i) sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu,
j) sprawdzanie stanu zderzaków,
k) sprawdzanie stanu mocowań prowadnic,
l) sprawdzanie stanu inicjatorów i aparatów odwzorowania położenia kabiny,
m)sprawdzanie kabli zwisowych i ich zamocowań,
n) sprawdzanie jazdy rewizyjnej,
o) wymiana kontaktu STOP podszybiu,
p) wymiana  żarówek  sygnalizacyjnych,  kapturów  i  trzymaków  przycisków
sterowniczych,
q) wymiana amortyzatora drzwi szybowych,
r) smarowanie obcążki ogranicznika,
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s) smarowanie prowadnicy kabiny i przeciwwagi.

3. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W 
URZĄDZENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności
określonych w §  14  ust.  1   rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy i  Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U.
z 2003 Nr.193 poz. 1890), a w szczególności do:

1) sprawdzenia działania wszystkich urządzeń, mechanizmów, instalacji i części pod katem
bezpieczeństwa eksploatacji oraz ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia, a w tym
wykonywanie regulacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z DTR urządzeń oraz bieżące
usuwanie usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając niezawodność
i  bezpieczeństwo ich pracy,

2) utrzymywania w ruchu i należytym stanie technicznym znajdujących  się na wyposażeniu
Zamawiającego  urządzeń  dla  niepełnosprawnych  oraz  zapewnienie  materiałów
eksploatacyjnych  niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania (tj. płynów, smarów,
środków czyszczących).

Złożona oferta powinna uwzględniać prace na czynnym obiekcie w zakresie:
1) Wszystkie  czynności  konieczne do wykonania  wyżej  wymienionych  prac remontowych  zostaną
wykonane  przy użyciu  materiałów odpowiadających  wymaganiom norm,  certyfikatów lub  aprobat
technicznych.
2) Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje w obiekcie tak aby przy prowadzeniu prac
wykonawczych nie uszkodzić żadnej z nich.
3)  Do  wykonania  robót  Wykonawca  dobierze  taki  sprzęt,  którego  liczba  i  wydajność  będzie
gwarantowała przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora
nadzoru.
4) Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót  budowlanych oraz transport  towaru do siedziby
Jednostki ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego określi umowa. 

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne lokalizacje.
Zamawiający  wymaga,  aby  przed  złożeniem  oferty,  Wykonawca  dokonał  wizytacji  miejsca
prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi w poszczególnych
obiektach. 

W  sprawie  oględzin  proszę  kontaktować  się  z  osobami  podanymi  w  tabeli  stanowiącej
załącznik nr 3 do umowy.

III. Wynagrodzenie
Określenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określa §9 wzoru Umowy
oraz Załącznik nr 1 stanowiący Formularz cenowy
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VI Termin składania ofert
Ofertę wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy stanowiącym Formularz cenowy
proszę przesłać na adres: paulina.chojnowska  @mz.mofnet.gov.pl, 
w terminie do dnia 29.11.2017 r. 
W razie pytań, proszę o kontakt: Paulina Chojnowska, tel. 22 56 18 021

Pismo przesłane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastępca Dyrektora
  Izby Administracji Skarbowej 

   w Warszawie
    Maria Pierzchała-Bandolet
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