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Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  70-207 Szczecin, 
zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. 1. Tytuł zamówienia  

 ” Opracowanie dokumentacji technicznej  na wymianę 2 dźwigów osobowych (wind) w budynku 
Czerwonego Ratusza, 70-207 Szczecin, ul. Plac Stefana Batorego 4”- budynek – budynek ujęty                         
w rejestrze zabytków”. 

2. 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę             
2 dźwigów osobowych (wind) w budynku Czerwonego Ratusza, 70-207 Szczecin, ul. Plac Stefana 
Batorego 4”- budynek – budynek ujęty w rejestrze zabytków. 

2. Opracowanie  dokumentacji technicznej na wymianę dwóch szt. wind osobowych na windy 
osobowe bez maszynowni pracujące na poziomie 6 kondygnacji wyposażone w alfabet Braiille’a  
oraz kontrolę dostępu  wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz ewentualnego pozwolenia 
na budowę. 

 piwnica budynku ( -1) + parter budynku oraz  4 piętra, 

 wyliczenie szacunkowych kosztów całości prac w poziomie cen obowiązujących w okresie 
sporządzenia kosztorysu, z uwzględnieniem kosztów demontażu i utylizacji istniejących  2 
wind. 

 
3. Zakres prac objętych projektem: 

 2 dźwigi osobowe przeznaczone do transportu osób i towaru: 

 Sześć  przystanków – dźwig nr 1 

 sześć przystanków – dźwig nr 2 -  napęd w nadszybiu 

 strefowanie 

 udźwig – 600 - 680 kg - 8-9 osób 

 zasilanie – prąd trójfazowy 

 parametry techniczne dźwigów, wymiary kabin – zgodnie z wyliczeniami dostawcy obliczonymi na 
podstawie danych technicznych szybów i oczekiwań Zamawiającego 

 wnętrze kabin – stal nierdzewna szczotkowana,  

 podłoga – guma Ouartz Grey  lub antypoślizgowa, trudnościeralna typu: CPV 

 elementy w kabinie: lustro na ścianie tylnej, poręcz okrągła stalowa ze stali nierdzewnej, 

 listwy przypodłogowe – stal nierdzewna szczotkowana 

 drzwi przystankowe – automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe  
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 materiał na drzwi – stal nierdzewna szczotkowana 

 materiał progu – wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią 

 drzwi przystankowe – z ramą 

 materiał na drzwi – stal nierdzewna szczotkowana 

 materiał progu – wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią 

 hamowanie kabin – rezystorem  

 kaseta dyspozycji - w kolumnie, na pełną wysokość kabiny ze stali nierdzewnej 

 kaseta wezwań - ze stali nierdzewnej 

 Piętrowskazywacz - w kabinie LCD i na każdym przystanku LCD: 
- przyciski w panelu dyspozycji oznaczone pismem Braille´a, 
-  interkom (kabina – maszynownia dźwigów), 
- układ łączności z kabiny z tel. alarmowym (w oparciu o telefonię GSM), 
- nie wymaga się doprowadzania dedykowanej linii telefonicznej 
- alarm, wentylator automatyczny, awaryjne oświetlenie, 
- sygnalizacja przeciążenia, 
- przycisk ponownego otwarcia drzwi, 
- przycisk przyspieszonego zamykania drzwi, 
-  kurtyna świetlna w drzwiach kabinowych, 
-  informacja głosowa o przystankach, 
-  kontrola dostępu do poszczególnych przystanków na podstawie systemu 
   kontroli kart dostępu 
- automatyczny system ewakuacji pasażerów UPS, zjazd awaryjny w przypadku 

              zaniku napięcia na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi, 

 - system „Stand-By” sygnalizacji, napędu drzwi i oświetlenia w kabinie, 

 Dźwigi winny  spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, 
wprowadzającego  w życie Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE  i oznaczone 
znakiem CE. 

 Demontaż istniejących dźwigów ( utylizacja złomu oraz ewentualny dochód ze złomowania po 
stronie wykonawcy), 

 Dostawa nowych dźwigów o powyższych parametrach 

 Montaż nowych dźwigów 

 Wykonanie rusztowań w szybach dźwigów 

 Wykonania dokumentacji technicznej i oceny zgodności dźwigów przez UDT 

 Wykonania dokumentacji rejestracyjnej dźwigów. 

 Wykonanie prac budowlanych związanych z obróbką drzwi szybowych po ich montażu, 
malowaniem powierzchni ścian w obrębie nowych drzwi przystankowych  

 Uzyskanie ewentualnego pozwolenia na budowę 

 Uzyskanie ewentualnego pozwolenia od miejskiego konserwatora zabytków, 

 Rejestracja systemu windy przez Urząd Dozoru technicznego przed uruchomieniem 

 Przekazanie kompletnego opracowania w formie pisemnej oraz w formatach PDF, DWG, DOC i 
ATH.  

 

 4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą , Zamawiający podpisze umowę – załącznik Nr 3 do zaproszenia    
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. 

 

 

 

1.  

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:  

Stanisław Sobański, tel. 914403 271, mail: ssobanski@ums.gov.pl, Mirosław Wojciech Kozik tel. 91 4403 
466,  mail:wkozik@ums.gov.pl 

6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 

mailto:ssobanski@ums.gov.pl
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c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 26 luty 2021 r. 
g) okres gwarancji*- 24 miesiące  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności- 21 dni, licząc od daty doręczenia faktury 
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*. 
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) –załącznik nr 4 
l)  formularz oferty- załącznik nr 1  
m) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres: oferty@ums.gov.pl   w terminie: 10 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia następnego po dniu publikacji  zapytania ofertowego na stronie internetowej Urzędu 
Morskiego w Szczecinie do godziny 15-tej  z dopiskiem oferta na :  
 ” Opracowanie dokumentacji technicznej  na wymianę 2 dźwigów osobowych (wind) w budynku 
Czerwonego Ratusza, 70-207 Szczecin, ul. Plac Stefana Batorego 4”. 

 

6. 8. Załączniki do oferty. 

” 

1. Formularz oferty                                                            zał. Nr. 1 

2. Oświadczenie   wykonawcy                                            zał. Nr. 2 

3. Wzór umowy                                                                 zał. Nr. 3 

4. Oświadczenie wykonawcy    RODO                                zał. Nr. 4 

9. Informacje dodatkowe* 
  

  

7. Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania 
zamówienia publicznego. 

 

 
 

 
Z up. Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
Paweł Szumny 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 

  
 

* - o ile dotyczy  
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