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    Świdnik, dnia 21 marca 2022 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

 
sprawa: LWOG-2402-20-6/22  

WYKONAWCY 
 
 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, 

których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na „Wykonanie prac 

remontowych dźwigu osobowego typu MONOLITO”  

 
ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia 

Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość 

szacunkowa netto nie przekracza kwoty 130.000,00 zł Zamawiający – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku dokonuje zmiany Zaproszenia do złożenia oferty w poniższym 

zakresie.  

I. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w 

następujący sposób:   

Ad. 1 

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

usuwa się dotychczasowe zapis pkt. 1: 

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe (zwane także dalej naprawą) dźwigu osobowego w 

zakresie wymiany enkodera M31C2011 w dźwigu osobowym MONOLITO - winda osobowa 

MONOLITO – udźwig 900 kg, rok budowy 2010 – ilość przystanków 8 o numerze ewidencyjnym 

3113062605 w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.   

w miejsce którego wprowadza się zapis: 

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe (zwane także dalej naprawą) dźwigu osobowego w 

zakresie wymiany enkodera M31C2011 w dźwigu osobowym MONOLITO - winda osobowa 

MONOLITO – udźwig 1.000 kg, rok budowy 2010 – ilość przystanków 8 o numerze ewidencyjnym 

3113062605 w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.  

Ad. 2 

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

usuwa się dotychczasowe zapis pkt. 2: 

2. Dane techniczne dźwigu: 

a) Dźwig osobowy: typ Monolito. 

b) Nr fabryczny – 108744. 

c) Rok budowy: 2010. 
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d) Udźwig nominalny: 1.000 kg/13 osób. 

e) Masa kabiny z wyposażeniem 905 kg. 

f) Liczba przystanków i drzwi szybowych: 8. 

g) Wysokość podnoszenia: 23,50 m. 

h) Prędkość nominalna i dojazdowa: 1,0 m/s VVVF. 

i) Liny stalowe 0,8 mm 7 odcinków po 63 mb. 

j) Całkowita długość liny ograniczenia prędkości 441 mb. 

w miejsce którego wprowadza się zapis: 

2. Dane techniczne dźwigu: 

a) Dźwig osobowy: typ Monolito. 

b) Nr fabryczny – 108744. 

c) Rok budowy: 2010. 

d) Udźwig nominalny: 1.000 kg/13 osób. 

e) Masa kabiny z wyposażeniem 945 kg. 

f) Liczba przystanków i drzwi szybowych: 8. 

g) Wysokość podnoszenia: 23,50 m. 

h) Prędkość nominalna i dojazdowa: 1,0 m/s VVVF. 

i) Liny stalowe 0,8 mm 7 odcinków po 63 mb. 

j) Całkowita długość liny ograniczenia prędkości 441 mb. 

II. 

Powyższe wyjaśnienia treści zostaną dołączone do Zaproszenia do składania ofert i będą stanowić jej 

integralną część. 

III.   

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tzn. termin 

składania ofert upływa dnia 29 marca 2022 r. o godzinie 12:00.   

 
                                                                                                    Dyrektor 

Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
              z siedzibą w Świdniku 
 
       Sylwia Choroszyńska – Zezula  

 

 

W załączeniu: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 21 marca 2022 r.  
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert po zmianach z dnia 21 marca 2022 r.  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe (zwane także dalej naprawą) dźwigu osobowego w 

zakresie wymiany enkodera M31C2011 w dźwigu osobowym MONOLITO - winda osobowa 

MONOLITO – udźwig 1.000 kg, rok budowy 2010 – ilość przystanków 8 o numerze ewidencyjnym 

3113062605 w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.  

2. Dane techniczne dźwigu: 

a) Dźwig osobowy: typ Monolito. 

b) Nr fabryczny – 108744. 

c) Rok budowy: 2010. 

d) Udźwig nominalny: 1.000 kg/13 osób. 

e) Masa kabiny z wyposażeniem 945 kg. 

f) Liczba przystanków i drzwi szybowych: 8. 

g) Wysokość podnoszenia: 23,50 m. 

h) Prędkość nominalna i dojazdowa: 1,0 m/s VVVF. 

i) Liny stalowe 0,8 mm 7 odcinków po 63 mb. 

j) Całkowita długość liny ograniczenia prędkości 441 mb. 

3. Naprawa dźwigów powinna obejmować w szczególności:  

a) przygotowanie dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z UDT (jeżeli jest wymagane); 

b) demontaż i utylizacja enkodera. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla Zamawiającego 

dokumentację potwierdzającą utylizację enkodera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

c) dostawa wraz z montażem enkodera M31C2011.   

4. Wykonanie niezbędnych badań, prób i regulacji dźwigu. 

5. Uruchomienie dźwigu i oddanie do eksploatacji po dopuszczeniu przez UDT (jeżeli jest 

wymagane).  

6. Gwarancja minimum 24 miesiące na urządzenie jak i usługi zrealizowane w ramach umowy. W 

ramach gwarancji Wykonawca zapewnia pakiet gwarancyjny obejmujący: 

a) dwa przeglądy gwarancyjne dźwigu: 

 w 12 miesiącu gwarancji,  

 w 24 - miesiącu gwarancji  

w terminach uprzednio uzgodnionym przez Strony. Wyniki przeglądów Strony uwzględnią w 

protokołach z danego przeglądu gwarancyjnego; 

b) w przypadku stwierdzenia konieczności naprawy podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Wykonawca wykona ją w terminie ustalonym z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia 

umownego, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni; 

c) czas reakcji na wady urządzenia lub wykonanej usługi zgodnie z postanowieniami umowy. 

7. Winda po naprawie winna być dopuszczona do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 
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modernizacji urządzeń transportu bliskiego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2176 ze zm.) oraz ustawy z 

dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 272  ze zm.), ewentualnie 

innych obowiązujących przepisów.   

 

 
  

 

  

 


