OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 1 i 2 ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia:
usługa
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia
wykorzystania resursu dla ….. urządzeń dźwigowych na terenie miasta Wrocław
będących w zasobie AMW Wrocław.
3. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy
4. Szczegółowy zakres prac i sposób wykonywania
Usługa polega na wykonaniu dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu
dla ……. urządzeń transportu bliskiego z Tabeli nr …….. zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. (Dz. U.. z 2018
r. poz. 2176 ) w sprawie warunków technicznych dozoru w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz wytycznymi UDT dotyczącymi
eksploatacji uradzeń transportu bliskiego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapoznania
się z dokumentacją urządzeń i współpracy z firmą serwisująca UTB. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć dokumentację sporządzoną oddzielnie dla każdego
urządzenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Dokumentacja dla każdego
urządzenia musi być wykonana i podpisana przez osoby kompetentne.
Wykonawca jest zobowiązany do ponownego sporządzenia dokumentacji lub jej
poprawienia w przypadku zakwestionowania jej poprawności przez UDT podczas badania
oraz pokrycia kosztów związanych z tzw. badaniem chybionym UDT. Termin
dostarczenia poprawionej lub nowej dokumentacji wynosi 14 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca, z dniem akceptacji przez UDT,
zobowiązany jest również do przekazania (w formie pisemnego oświadczenia), , na
rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich i majątkowych do dokumentacji
dotyczącej przedmiotu umowy, związanej z jej prowadzeniem, w ramach wynagrodzenia
o którym mowa w § 5 umowy, z prawem jej wykorzystania przez Zamawiającego na
wszelkich polach eksploatacji przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1231 z późn.
zm), w szczególności polegającego na: zwielokrotnianiu poprzez wykonanie
fotografii, slajdów, reprodukcji komputerowych, wprowadzaniu do pamięci
komputera, wystawianiu, zmian, poprawek, modyfikacji –.
Uprawnienia wymagane do przeprowadzania ww. usług:
Według wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego,
osoba realizująca przedmiot zamówienia musi być osobą kompetentną. Osobą
kompetentną jest „osoba fizyczna lub prawna, posiadająca doświadczenie i wiedzę z
zakresu przedmiotowych przepisów i norm oraz sprzęt potrzebny do wykonania przeglądu
specjalnego (…). Ponadto osoba kompetentna powinna być zdolna do oceny stanu
bezpieczeństwa UTB i podjęcia decyzji, jakie środki powinny zostać podjęte w celu
zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji UTB”

Załącznik nr 1 do Umowy
(Część 1 zamówienia)
Tabela I
Zestawienie urządzeń transportu bliskiego objętych umową
łp.

lokalizacja

producent

nr fabryczny

typ

rok produkcji

nr ewidencyjny

udźwig

przystanki

2

3

4

5

6

7

8

9

Wrocław, ul. Św. Elżbiety 1/2

EXTREMA SRL

I2L0986

LOGIC

2012

N3028004457

250 kg

1

2

Wrocław, ul. Poświęcka 17E

TECHLIFT

03/04-1000H

Hydrauliczny

2004

N3128004314

1000 kg

6

3

Wrocław, ul. Poświęcka 17E

TECHLIFT

05/04-630H

Hydrauliczny

2004

N3128004313

630 kg

6

1
1

(Część 2 zamówienia)
Tabela II
Zestawienie urządzeń transportu bliskiego objętych umową
łp.

lokalizacja

producent

1

2

3

nr fabryczny
4

typ

rok produkcji

5

6

nr ewidencyjny
7

udźwig

przystanki

8

9

1

Wrocław, ul. Poznańska 48-80 bud. Nr 2

ZUD Warszawa

242

ELEKTRYCZNY

1982

WDT: 5-51-00761

3,2 tony

3

2

Wrocław, ul. Poznańska 48-80 bud. Nr 1

ZUD Warszawa

50669

ELEKTRYCZNY

1983

WDT: 5-51-00776

3,2 tony

3

2

