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data zamieszczenia: 11.10.2013 
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: 
Budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych 
wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, 
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy 
ul. Kościuszki 170 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
 
II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, 

budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi 
instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty:  
1) budowa szybu windowego, 
2) montaż windy wg wytycznych dostawcy urządzenia 
3) wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania dźwigu i platformy śrubowej 
4) wykonanie prac wykończeniowych w części objętej zakresem zamówienia 
5) wykonanie schodów zewnętrznych  
6) dostawa i montaż podnośnika śrubowego wg wytycznych dostawcy urządzenia 
3. Opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o bezwarunkowym 

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

1) napęd hydrauliczny  
2) wym. wewnętrzne kabiny dźwigu 110 cm x 140 x 217 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) ilość przystanków /drzwi 3/3 
6) drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
7) drzwi przystankowe wykonane ze stali nierdzewnej  
8) zjazd kabiny na przystanek podstawowy po zaniku napięcia, intervox, wyświetlacz przeciążenia kabiny 

(także informacja głosowa), fotokomórka drzwi kabinowych, gong 
9) udźwig 630 kg  
10) podnośnik śrubowy o parametrach: napęd śrubowy, wysokość podnoszenia 1300 mm. 
4. Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu dźwigu i podnośnika śrubowego do eksploatacji. 
5. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dźwigu i 

podnośnika śrubowego. 
6. Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i konserwacji windy i podnośnika śrubowego 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. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie zobowiązuje się do: 
1) Zorganizowania i zabezpieczenie placu budowy. 
2) Przystąpienia do robót niezwłocznie po wprowadzeniu na plac budowy. 
3) Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej, 

wiedzą techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz 
wymogami SIWZ. 

4) Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym. 
5) Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy 

łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na teren budowy i 
zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i 
uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. 
Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po 
zakończeniu robót. 

6) Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców. 
7) Stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia 

hałasu. 
8) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich 

naprawienia. 
9) Ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne. 
10) Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót. 
11) Przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego. 
12) Wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

13) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych 
w dokumentacji projektowej oraz SIWZ i przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one 
realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. 

14) Przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą 
atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów 
przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia 
materiałów budowlanych. 

15) Likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu. 
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45313100-5, 45210000-2  

 
 
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:  10.10.2013. 
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA: 
Firma Handlowa „ARTMED" J. Sienkiewicz, A. Kęsy, Spółka Jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok.3, 97-200 
Tomaszów Mazowiecki 

IV.5) SZACUNKOWA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 226 084,91 PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERT ACH Z NAJNI ŻSZĄ                       
I NAJWY ŻSZĄ CENĄ  
 

Cena wybranej oferty: 315 238,37 
Oferta z najniższą ceną: 315 238,37  / Oferta z najwyższą ceną 315 238,37 
Waluta:  PLN.  
 
 

 
Kierownik Zamawiaj ącego 

    Starosta Szydłowiecki 

 


