
Nr sprawy: WOK.272.26.2021 

Zamawiający:  

Powiat Wołomiński 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609 

e-mail: wok@powiat-wolominski.pl  

tel.: (22)346 11 60 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

z. ( Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:  

 

1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wewnętrznej 

windy w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie” 

2. Kod CPV: 42416100-6.   

3. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r. 

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - 

odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego 

zadania; 

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2; 

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis: 

 „Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”; 

„Nie otwierać przed …”   (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”. 

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

8. Termin i miejsce składania ofert: 24 maja 2021r. godz. 12.00, Kancelaria, Wydział 

Organizacji i Administracji, ulica Prądzyńskiego 3, Wołomin 05-200.  

mailto:wok@powiat-wolominski.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf


9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 maja 2021r. godz. 12.30r., Sala Konferencyjna, 

Wydział Organizacji i Administracji, ulica Prądzyńskiego 3, Wołomin 05-200. 

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: 

Marzena Bańka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Administracji 

Beata Techmańska – Główny Specjalista Wydziału Organizacji i Administracji     

 

11. Załączniki:  

a) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 1; 

b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2; 

c) Plan budynku – załącznik nr 3a, 3b, 3c 

 

12. Opis przedmiotu zamówienia. 

W budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie należy zaprojektować wewnętrzną windę 

(dźwig hydrauliczny (m. in. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, ISO 9001, Dyrektywa 

Dźwigowa 2014/33/EU, Prawo budowlane, Warunki techniczne dla budynków)). Obecnie w 

miejscu planowanego montażu windy pracuje platforma dla osób niepełnosprawnych. Winda 

musi być dostosowana do istniejącej przestrzeni montażowej. Winda będzie też służyć między 

innymi do użytku dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja jest pokazana na schemacie 

budynku (załącznik nr 3a, 3b, 3c). Winda ma być trzypoziomowa: przyziemie, wysoki parter, 

I piętro. Projekt ma zawierać wszelkie konieczne uzgodnienia rzeczoznawców branżowych 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt powinien uwzględniać wszystkie istotne 

elementy dźwigu: kabina obudowana dnem podszybia, ścianami przeszklonymi i stropem; 

maszynownia wraz z zespołem napędowym i związanym wyposażeniem (sterowanie); 

prowadnice; rama kabinowa; siłownik. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przestrzeń dla 

lokalizacji maszynowni jest ograniczona. Projekt musi zawierać również propozycje 

rozwiązań dla maszynowni. Dźwig przeznaczony jest dla budynku istniejącego, stąd 

zastosowanie normy PN – EN 81 – 21. Dźwig przeznaczony ma być także dla osób 

niepełnosprawnych wg wymagań PN – EN 81-70 (Informacja głosowa). W przypadku zaniku 

napięcia dźwig musi dojechać do najbliższego lub najniższego przystanku i samoczynnie 

otworzyć drzwi w celu uwolnienia pasażerów (tzw. reakcja na zanik napięcia). Szyb należy 

wentylować właściwie. Wytrzymałość mechaniczna ścian powinna być odpowiednia. 

Podszybie powinno być nieprzepuszczalne dla wody i olejów oraz mieć gładką podłogę. 

Ściany szybu powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utrwalone powłoką 

niepylącą. Zespoły napędowe dźwigu nie mogą przenosić drgań na konstrukcję budynku. W 

szybie powinno być zamontowane oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 50 lux. Zespoły 

napędowe dźwigu oraz związane z nimi urządzenia powinny być umieszczone w sposób 

zapewniający właściwe zabezpieczenie przed działalnością czynników zewnętrznych, z 

dostępem ograniczonym tylko osób upoważnionych. Maszynownia powinna być 

odpowiednio wentylowana. Ściany maszynowni powinny być wykonane z niepylących 

materiałów lub utrwalone powłoką niepylącą; podłoga nie powinna być śliska. Wymiary 

maszynowni powinny umożliwiać bezpieczną i łatwą pracę przy wyposażeniu (serwis, 

naprawy). Dla wygody i bezpieczeństwa niepełnosprawnych użytkowników winda powinna 



zawierać: zainstalowany system informacji głosowej, kasetę wezwań na wysokości 0,9-1,1 m 

od poziomu posadzki, kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym z przyciskami nie wyżej 

niż 1,4 m.  

Przed złożeniem oferty zaleca się osobiste oględziny miejsca objętego zamówieniem w celu 

właściwego oszacowania oferowanej kwoty. 

Przed przygotowaniem dokumentacji projektowej należy przygotować dwie koncepcje 

usytuowania windy.  

 

a)_Dokumentacja projektowa zawierać powinna: 

• Projekt budowlano – wykonawczy budowy podszybia oraz windy oraz projekt obejmujący 

(w razie kolizji z istniejącą infrastrukturą) instalacje elektryczne, cieplną, wodociągową, 

klimatyzacji, wyposażenia technicznego itd. 

• Przedmiary robót. 

• Uzyskanie mapy do celów projektowych (w razie potrzeby). 

b)_Kosztorysy inwestorskie. 

c)_Zgłoszenie robót budowlanych (lub uzyskanie pozwolenia na budowę – w zależności od 

wymagań). 

d) Koncepcja projektu i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

e) Obliczenia konstrukcyjne (dźwigu i budynku) jako załącznik do projektu. 

 

 

 

 

 

STAROSTA WOŁOMIŃSKI 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 

 


