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ZPH 20.9.2020 

 

Dotyczy projektu: „Wykonanie modernizacji suwnicy pomostowej  produkcji FUD S.A. 

Mińsk Mazowiecki”.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach zaprasza do złożenia oferty na 

wykonanie modernizacji suwnicy pomostowej  produkcji FUD S.A. Mińsk Mazowiecki o  

udźwigu 8-ton rok produkcji 1977  numer fabryczny 006485.  

1. W ramach modernizacji do zadań wykonawcy należy: 

a) wykonanie dokumentacji modernizacyjnej  i zatwierdzenie jej w Urzędzie Dozoru 

Technicznego; 

b) przegląd i naprawa wciągarki lub wymiana (uszczelnienie luzów przekładni 

podnoszenia, wymiana okładzin, luzownika, przegląd silnika podnoszenia oraz 

układu jezdnego wciągarki i przekładni jazdy montaż falownika jazdy plus wymiana 

hamulca i liny oraz usunięcia innych usterek stwierdzonych podczas naprawy 

wciągarki); 

c) przegląd i naprawa mechanizmu jazdy suwnicy (wymiana lub remont dwóch 

przekładni jazdy wraz z silnikami, montaż falownika z rezystorem remont układu 

hamulcowego oraz usuniecie innych usterek stwierdzonych podczas naprawy 

mechanizmu jazdy); 

d) przegląd i naprawa kabiny, instalacji elektrycznej wykonanie nowej szafy 

sterowniczej (wymiana przewodów elektrycznych remont instalacji w kabinie i na 

pomoście wymiana styczników, remont stanowiska sterowniczego i kabiny 

operatora  oraz usuniecie innych usterek stwierdzonych podczas naprawy 

mechanizmu jazdy); 

e) prostowanie torowiska oraz malowanie suwnicy (uzupełnienie powłoki lakierniczej w 

miejscach ubytku i korozji); 

f) rozruch suwnicy; 

g) wykonanie pomiarów elektrycznych; 

h) wystawienie protokołu po modernizacji, oraz przeglądu specjalnego; 

i) uczestnictwo w odbiorach suwnicy przez Urząd Dozoru Technicznego (zgłoszenie 

suwnicy do odbioru przez UDT zgodnie z przepisami dokonuje użytkownik). 

2. Warunkiem  wystawienia faktury i zapłaty  jest odbiór i dopuszczenie do eksploatacji 

suwnicy przez Urząd Dozoru Technicznego  

3. Okres gwarancji – 12 miesięcy. 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 28 sierpnia 2020 roku. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

5. Termin wykonania zamówienia: od 04 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku.  

6. Kryteria oceny oferty: cena 100 %. Prosimy o podanie ceny netto i brutto. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie zobowiązania wykonawcy i zawiera 

wszystkie koszty. 

7. Złożona oferta jest ofertą ostateczną i nie podlega negocjacji. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony 

do podpisania umowy. 
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9. Zamawiający, składający ofertę akceptuje postanowienia umowy, zawarte we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do zapytania. 

10. Osoba uprawniona do kontaktu: Aleksander Leoniuk 

11. Oferty należy składać drogą pocztową, na adres Zamawiającego (ul. Armii Krajowej 

26, 17-300 Siemiatycze), faksem (85 655 25 77) lub na adres e-mail 

sekretariat@pksiemiatycze.pl. 

 

Wzór umowy - Załącznik nr 1. 
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