
                                                                                                                     
Załącznik nr 2 do siwz

                  
Wykonawca: ......................................                                                         
                      ......................................                                     Samodzielny Publiczny Zespół
                      ......................................                                     Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
                                                                                                 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
                                     26-900 Kozienice 
                                                                                                                   

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA (UMOWY)

  I. Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych
 

  Wykaz urządzeń dźwigowych objętych konserwacją 
L.p. Lokalizacja

urządzenia
dźwigowego 

Nazwa J. m. Ilość Zakres usługi konserwacji Ilość konserwacji/ 1 miesiąc 

1. Budynek „D” Dźwig
osobowy

2 biegowy 

szt. 2  - sterowanie zbiorcze, 
 - drzwi półautomat, 
 - przystanków– 5, 
 - drzwi- 5.

1

2. Budynek „A” Dźwig
towarowy 
Q-100 kg

szt. 1  - sterowany zewnętrznie, 
 - przystanków- 2,
 - drzwi- 2.  

1

 3. Łącznik „B” Dźwig
osobowy

szt. 3  - sterowanie zbiorcze, 
 - drzwi automatyczne, 
 - przystanków– 7, 
 - drzwi- 14.

1

  4. Pawilon zakaźny 
„Z”

Dźwig
osobowy 2
biegowy

szt. 1  - sterowanie zbiorcze, 
 - drzwi automatyczne, 
 - przystanków– 3, 
 - drzwi- 3.

1

5. Pawilon zakaźny 
„Z”

Dźwig
towarowy
Q-100 kg 

szt. 1  - sterowany zewnętrznie, 
 - przystanków- 2,
 - drzwi- 2.  

1

Cena netto /wartość/ miesięcznej usługi konserwacji urządzeń dźwigowych ze wszystkimi kosztami i opłatami 
dodatkowymi .............................................................................................................................................................. zł
/słownie zł: .................................................................................................................................................................. /.

Cena brutto /wartość/ miesięcznej usługi konserwacji urządzeń dźwigowych ze wszystkimi kosztami i 
opłatami dodatkowymi z  .............. % z podatkiem VAT ….................................................................................... zł
/słownie zł: .................................................................................................................................................................. /.
  



II. Naprawa urządzeń dźwigowych nie ujęta w miesięcznej usłudze konserwacji:
       Za wykonanie prac naprawy urządzeń dźwigowych, nie mieszczących się w zakresie usługi miesięcznej 
        konserwacji pobierana będzie, przez wykonawcę, stawka roboczogodziny składająca się z następujących 
        składowych:
      a) stawki r-g:              …............................ zł  - podlega ocenie 
      b) kosztów ogólnych: …............................ % (nie więcej niż 65%)
      c) zysku:                     …............................ % (nie więcej niż 10%)
      d) kosztów zakupu:    …............................ % ( nie więcej niż 5%) 
      e) VAT:                      23%                              (stawka ustawowa) 
 
III.  Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony wykonawcy:
     Ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotowego zamówienia będzie odpowiedzialny:
     ….............................................................................................................................................................
     ….............................................................................................................................................................
  
IV. Telefon pod który należy zgłaszać awarie, przez 24 godziny na dobę, urządzeń dźwigowych 
    …..............................................................................................................................................................  
    

......................................... ............................ .........................................................
Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy
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