
 
 
 
 
 

Białystok, dn. 16.01.2023r.        
 
                                                                 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku  
ul. J. Waszyngtona 17 
15-274 Białystok  

 
 

Zapytanie o informację cenową 
 
W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. 

J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu 

zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania jakim jest: 

 

Wymiana 4 szt dźwigów szpitalnych  budynku głównym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku  

 

Szczegółowy zakres prac : 

 
Demontaż starych dźwigów szpitalnych  szt 4  i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowych 4 
szt dźwigów szpitalnych przystosowanych również dla osób niepełnosprawnych znajdujący się w 
budynku A1 ,.Dostawca dźwigu opracuje kompletną dokumentację na potrzeby Urzędu Dozoru 
Technicznego - UDT zawierającą również weryfikacje konstrukcji szybu dźwigowego i maszynowni oraz 
dostarczy protokół części budowlanej dźwigu (poświadczenie wytrzymałości szybu i maszynowni przez 
uprawnioną osobę)  
 
Wymienić należy stare dźwigi na nowe, które będą odpowiadały aktualnym przepisom prawa w 
szczególności przepisom ppoż. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od UDT decyzje odbiorowe lub 
inny wymagany prawem dokument niezbędny do użytkowania i eksploatacji. 

 
 

 

1. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

42.41.61.00 -Windy 
45.31.31.00 -Instalowanie wind 

45.30.00.00 -Roboty instalacyjne w budynkach 
45.31.00.00 -Roboty instalacyjne elektryczne 

 

I. Termin realizacji usługi  - do 8 miesiecy od daty podpisania umowy  
 

II. Termin złożenia oferty : do dnia 20.01.2023 r. do godz.10.00 w siedzibie Uniwersyteckiego 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17  – kancelaria Szpitala 

pom. 6124 lub Dział Techniczny  pom.60022 lub drogą mailową: dt@udsk.pl 
 

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. 

 
III. Kryterium oceny oferty: 100 % cena 



 

Cenę oferty obliczyć w następujący sposób: 
Podać sumę netto i brutto za dostawę każdego z dźwigów  

 
IV. Osoba kontaktowa:  Ireneusz Dębowski  85 74 50 564 

 
V. Zamawiający umożliwi na wniosek oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 

VI. Płatność na podstawie czterech faktur w tym trzech częściowych  sukcesywnie po demontażu 
i zamontowaniu i uruchomieniu każdego dźwigu   

 
  

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak 

również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania. 


