
      
         

                     Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku 

z dnia 19.11.2018 r. 

   

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie przesyła opis przedmiotu 

zamówienia do rozeznania rynku w sprawie  usługi konserwacji i napraw dźwigu osobowego: 

 Q-630 kg – szt. 1; 

NR. FABR 230/14; 

Typ dźwigu: elektryczny z napędem ciernym, bez maszynowni; 

Rok budowy: 2014; 

Sterowanie: zbiorcze góra-dół, dźwig pojedynczy, typ: mikroprocesorowe 

Liczba przystanków: 3 

Miejsce eksploatacji: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie,  

ul. Osiedle Piastowskie 17, 57 – 400 Nowa Ruda. 

okres świadczenia usługi: od dni 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2019 r.  

 

Zakres wykonywanych prac: 

1. Wykonywanie wszystkich czynności przeglądowo – konserwacyjnych określonych przez 

producenta urządzenia w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz przepisach 

dotyczących dozoru technicznego. 

2. Odnotowanie w dzienniku dźwigu wykonaną konserwację, a także wszystkie zauważone 

usterki i datę ich usunięcia. 

3. Sprawdzenie stanu mechanizmu podnoszenia, konstrukcji dźwignicy, sprawdzenie stanu 

olinowania, działania obwodu sterowania i  obwodów kontaktów bezpieczeństwa. 

4. Usuwanie drobnych uszkodzeń w urządzeniach dźwigowych, czyszczenie urządzeń 

napędowych i sterowych, wymiana uszkodzonych śrub i podkładek, uzupełnienie oleju  

w karterze wciągarki, wymiana kontaktów i sterowników. 
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5. Utrzymanie w należytym stanie modułu łączności ze służbami ratunkowymi w kabinie 

dźwigu. 

6. Wyżej wymienione prace będą wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru 

Technicznego „Dźwignice i podnośniki wymagania ogólne DT-DE 90/W/O”. 

 

Wykonawca usługi zobowiązuje się do wykonywania konserwacji dźwigu osobowego Q-630 kg 

w godzinach pracy szkoły (od godz. 7.00 do godz. 15.30). 

Przeglądy  konserwacyjne dźwigu osobowego Q-630 kg przeprowadzane będą co 30 dni 

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 r. nr 193, poz. 1890). 

Wykonywanie usług (usuwanie awarii i naprawa usterek) wykraczających poza zakres 

przeglądów konserwacyjnych, będzie wykonywana w godzinach pracy szkoły (od godz. 7.00 do 

godz. 15.30). 

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie wymaganych przepisami uprawnień do 

wykonywania czynności związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych oraz 

prowadzenie działalności gospodarczej (możliwość wystawiania faktur). 
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