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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowla ne 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo: 
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  
 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – I etap 
polegająca na wykonaniu budowy szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wraz z niezbędnymi 
instalacjami i osprzętem, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni 
Rejonowej przy ul. Staszica 4. 
 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane 
 
II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu 

na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – I etap polegająca na wykonaniu budowy szybu windy wraz z 
dostawą i montażem windy wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica 4. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty:  
a. wykonanie prac rozbiórkowych i naprawczych w zakresie otworów w stropach i dachu, 
b. ułożenie warstwy wełny mineralnej gr. 15 cm 
c. pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 
2) wykonanie nowych elementów konstrukcji, 
3) budowa szybu windowego, 
4) wykonanie warstw wyrównawczych, izolacyjnych 
5) montaż windy wg wytycznych dostawcy urządzenia 
6) wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania dźwigu 
7) wstawienie ścianki działowej i odtworzenie części stropów 
8) wykonanie prac wykończeniowych w części objętej zakresem zamówienia 
9) dostawa i montaż stolarki drzwiowej  



10) dostawa i montaż ścianki aluminiowej  
3. Opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o bezwarunkowym 

dopuszczeniu przez UDT dźwigu do eksploatacji. Wszystkie koszty związane z dopuszczeniem dźwigu 
do eksploatacji pokrywa Wykonawca. Zamawiający wybrał dźwig o następujących parametrach: 

1) napęd hydrauliczny  
2) wym. wewnętrzne kabiny dźwigu 110 cm x 210 cm  
3) kabina nieprzelotowa, ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej, podłoga pokryta antypoślizgową 

wykładziną gumową, poręcz okrągła wykonana ze stali nierdzewnej, oświetlenie jarzeniowe, sufit 
podwieszany ze stali nierdzewnej, oświetlenie awaryjne, wentylator, 

4) kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej wraz z piętrowskazywaczem, kasty wezwań ze stali nierdzewnej, 
kaseta parter wraz z piętrowskazywaczem, 

5) wentylacja szybu – minimum 1% przekroju poprzecznego szybu 
6) ilość przystanków / drzwi 2/2 
7) wymiar drzwi w świetle min. 900 x 2000 mm, teleskopowe 
8) drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
9) drzwi przystankowe wykonane ze stali nierdzewnej  
10) szafa sterowa umieszczona obok szybu w osobnym pomieszczeniu, 
11) zjazd kabiny na przystanek podstawowy po zaniku napięcia, intervox, wyświetlacz przeciążenia kabiny 

(także informacja głosowa), fotokomórka drzwi kabinowych, gong 
12) udźwig / pojemność 1000 kg lub 13 osób 
13) powierzchnia szybu – 3,91 m2, 
14) wymiary wewnętrzne szybu 160 cm x 245 cm 
15) wysokość podnoszenia 335 cm, 
16) prędkość ok. 0,4 – 0,5 m/s 
17) moc silnika dźwigu ok. 15 kW, 
18) wysokość nadszybia min. 3400 mm, 
19) głębokość podszybia min. 1300 mm 
4. Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu dźwigu do eksploatacji. 
5. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dźwigu. 
6. Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i konserwacji windy w budynku Przychodni Rejonowej 

w Szydłowcu przy ul. Staszica 4 w okresie 36 miesięcy od dnia protokolarnego końcowego odbioru. 
7. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać oględzin terenu i jego otoczenia 

oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie 
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 
1) Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ. 
2) Opis techniczny stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 
9. UWAGA! Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, 

znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. 
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie 
przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i 
technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych 
urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. 

10. Wzór umowy 
11. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 

miesięcy (szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i rękojmi we wzorze umowy). 
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45313100-5, 45262300-4, 45324000-4, 45262311-4, 45210000-2, 45262500-6, 45442100-8, 45111000-8, 45300000-0, 
45450000-6, 45410000-4, 45420000 -7, 45430000-0, 45261000-4, 45320000-6, 45262600-7 

 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków Unii Europejskiej:  nie 
 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Część NR:   Nazwa:  
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  07.08.2012. 
 
IV.2) LICZNA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA: 

Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Janus, ul. Zbrowskiego 74/1, 26-600 Radom 
kraj / woj. mazowieckie.  
 

IV.5) SZACUNKOWA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 207 275,05  PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERT ACH Z NAJNI ŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ  
 

Cena wybranej oferty: 153 642,76 
Oferta z najniższą ceną: 153 642,76 / Oferta z najwyższą ceną 179 216,06 
Waluta:  PLN.  
 
 

 
Kierownik Zamawiaj ącego 

    Starosta Szydłowiecki 

 


