
Załącznik Nr 1 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia przeglądów 
konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urządzeń Transportu Bliskiego UTB 
zainstalowanych w Stacji Terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, tel. 261 138 151, następującego typu:                  
• Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - Delta o numerze fabrycznym: 

LE 6244; 

• Dźwig towarowy mały - ISO-C o numerze fabrycznym: 230588; 
• Dźwig osobowy o numerze fabrycznym: 269L12. 

 
Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie w celu sprawdzenia 

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz 
uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Wyklucza się bowiem możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 
W ramach przedmiotowej usługi WYKONAWCA zobowiązuje się do: 
1) Konserwacji UTB w sposób ustalony zgodnie z: instrukcją producenta, wytycznymi 

Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa; 
2) Prowadzenia dziennika konserwacji dla przedmiotowych urządzeń; 
3) Utrzymania w sprawności zleconego do konserwacji urządzenia w okresie między 

przeglądami i naprawami; 
4) Udziału w badaniach okresowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego; 
5) Usuwania awarii oraz wykonywania drobnych napraw niewymagających użycia części 

zamiennych; 
6) Przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji; 

Wykonawca w pierwszej kolejności podejmie działania zmierzające do naprawienia 
uszkodzonych części, dopiero w sytuacji gdy naprawa będzie niemożliwa – Wykonawca   
przedstawi Zamawiającemu wycenę części, podzespołów lub urządzeń zamiennych, na 
zasadach określonych poniżej.  
Ewentualne koszty części zamiennych i podzespołów montowanych przez wykonawcę   
w przypadku awarii (przy konieczności wykonania naprawy zgłaszanej przez 
zamawiającego lub stwierdzonej przez wykonawcę podczas dokonywania przeglądów 
konserwacyjnych), pokryje zamawiający, po pisemnym zaakceptowaniu ich ceny.  
Na materiały, oraz części, o których mowa powyżej, wykonawca wystawi odrębną 
fakturę, z terminem płatności do 30 dni od dnia podpisanego protokółu odbioru naprawy.  
Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych napraw awaryjnych w ciągu max. 2 dni 
od momentu ich zgłoszenia przez wykonawcę.  



Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii związanej z wymianą części (przy 
częściach dostępnych w kraju) w czasie nie dłuższym niż 3 dni oraz (przy częściach 
niedostępnych w kraju) w czasie nie dłuższym niż 5 dni, od momentu zaakceptowania cen 
kosztów części zamiennych przez zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania na wykonane naprawy i montowane części 
minimum 12-tu miesięcy gwarancji. Jeżeli w trakcie okresu gwarancji części będą 
wymagały wymiany, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić części zastępcze na czas 
naprawy lub sprowadzenia niewadliwych części, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze 
strony zamawiającego.  

7) Sprawdzenia skuteczności działania instalacji przeciwporażeniowej, sprawdzenia    
oporności izolacji obwodów elektrycznych dźwigu i wykonywania pomiarów. 

8) Wymagany termin realizacji zamówienia – przez okres 36 miesięcy od dnia 16.05.2017 r. 
9) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się każdorazowo odbywała w obecności 

przedstawiciela zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu  Zamawiającego o terminie 
podjęcia działań. Każdorazowo po wykonaniu czynności serwisowych Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu uzupełniony dziennik konserwacji urządzenia. Na tej 
podstawie przygotowywany jest protokół podpisany przez obie Strony, który stanowi 
podstawę do wystawienia faktury VAT.  

10) Wykonawca sporządzi Arkusz asortymentowo-cenowy z wyceną usługi zgodnie  
z załącznikiem. 


