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Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro którego 
przedmiotem będzie: 
 
Usługa przeglądów i badań rocznych dźwigów towarowych w Poznaniu i Wrocławiu na okres 48 
miesięcy.  
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego w wieżach radarów Thales w 
Poznaniu i Wrocławiu w zakresie zawartym w księgach rewizyjnych urządzeń technicznych oraz  zgodnie z 
przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN-EN 81.1, PN-EN 81.2. 
 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 
 
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Radarowa 1, Przeźmierowo, 62-081 Wysogotowo. 
 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław. 

 
 
Oferta: 
Państwa oferta powinna zawierać: 
1. ceny jednostkowe netto/brutto za wykonanie miesięcznego przeglądu, 
2. ceny jednostkowe netto/brutto za roczne badanie UDT dźwigu, 
3. ogólna wartość zamówienia (cena netto i brutto w PLN) w okresie 48 miesięcy, 
4.  warunki płatności (preferujemy 21 dni od daty otrzymania faktury), 
4. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni). 
 
Do oferty powinny być dołączone:  
- kopia REGON, 
- kopia NIP, 
- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
 
Oferty prosimy składać do dnia 12.12.2013 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: m.sadkowska@pansa.pl . 
 
Po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, prosimy o niezwłoczne dosłanie/dostarczenie oryginału oferty na 
adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. 
 
Jednocześnie informujemy, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie cena 100%.  
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Wartość punktowa kryterium będzie wyliczana wg wzoru: 


 C

 C

OB

NCP  100 

gdzie: 
CP – ilość punktów przyznanych ofercie  
CN – najniższa zaoferowana ogólna wartość zamówienia      
COB – ogólna wartość zamówienia zaoferowana w ofercie badanej  
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji bieżącej dźwigu osobowego zainstalowanego w 
wieżach radarów Thales w Poznaniu i Wrocławiu w zakresie zawartym w księgach rewizyjnych urządzeń 
technicznych oraz  zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN-EN 81.1, PN-EN 81.2. 

W ramach konserwacji wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne urządzeń nie rzadziej niż raz 
na miesiąc zgodnie z w/w przepisami, normami i instrukcjami, a w szczególności: 

 smarowanie kół zębatych i wałków, czyszczenie i zabezpieczania przed korozją  

 kontrola mechanizmów i realizacji funkcji  

 wykonanie wszelkich czynności nastawczych i regulacyjnych  

 sprawdzenie stanu mechanizmów nośnych i urządzeń bezpieczeństwa,  

 sprawdzenie stanu szyny zębatej jak również zakotwiczenie do masztu, sprawdzić śruby w łączeniach 
między sekcjami masztu 

 sprawdzenie działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa drzwi, wyłącznika STOP  

 sprawdzenie działania i ewentualną regulację  łączników krańcowych,  

 sprawdzenie działania urządzeń napędowych, sterowych i sygnalizacyjnych,  

 sprawdzenie prześwitu w elektrycznych hamulcach stan i hamowanie momentu obrotowego  

 kontrola stanu oleju silnika 

 sprawdzenie skrzynki silnika i gniazd elektrycznych 

 sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych silnika i reduktora, stanu styczników i przekaźników 

 okresowo przeprowadzać pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli oraz zabezpieczeń elektrycznych. 

 Wykonawca będzie dostarczał nieodpłatnie elementy takie jak:  smar, olej, czyściwo, cyna, 
taśma izolacyjna.  

Wykonawca będzie zobowiązany do:  

 dokonywania wpisów do dziennika urządzenia z przeprowadzonych przeglądów lub usunięcia usterek, 
 zgłaszania do rocznego badania dźwigów przez UDT i uczestnictwo w tych badaniach, 
 wykonywania okresowych pomiarów elektroenergetycznych wymaganych przepisami  

(pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji izolacji). 

 Konserwacja musi być prowadzona przez serwis, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

  

Dane techniczne dźwigu: 

 Typ dźwigu: dźwig towarowo – osobowy 

 Producent: Torgar 

 Model: PT-025, NUMER 125001 

 Udźwig:  250kg 

 Sposób obsługi: samoobsługowy 

 Wysokość podnoszenia: ok. 25m  

 Liczba przystanków: 2 
 


