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Szanowni Państwo,  

 

 Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzenia procedury rozeznania 

rynku Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz,  NIP 967-10-45-448, 

REGON 092386249 zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny (rozeznanie rynku) robót 

budowlanych w zakresie: remontu szybu dźwigu windowego wraz z dostawą i montażem 

windy w Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkole Gospodarki w 

Bydgoszczy, przy ul. Naruszewicza 11  dofinansowane przez Województwo, ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

1. Informacja o przedmiocie rozeznania rynku: 

Przedmiotem zamówienia jest remontu szybu dźwigu windowego wraz z dostawą windy i jej 

montażem w Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkole Gospodarki w 

Bydgoszczy  przy ul. Naruszewicza 11: 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

Wymiana windy w budynku "K" tj. Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkole Gospodarki w 

Bydgoszczy 

1  
Wymiana windy w budynku "K" tj. Akademickim Centrum Medycznym przy 

Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 

1 d.1 Wycena indywidualna 
Demontaż istniejącego dźwigu kpl.   

  1 kpl. 1,00  

    RAZEM 1,00 

2 d.1 Wycena indywidualna 
Wywóz i utylizacja istniejącego dźwigu kpl.   

  1 kpl. 1,00  

    RAZEM 1,00 

3 d.1 KNR 4-01 1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 

emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem 

nierówności - ściany szybu 

m2   

  85,0 m2 85,00  

    RAZEM 85,00 

4 d.1 KNR 4-01 1204-02 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków wewnętrznych ścian - ściany szybu 

m2 

  

  85,0 m2 85,00  

    RAZEM 85,00 

5 d.1 analiza indywidualna 
Wyczyszczenie obudowy oszklenia szybu windowego kpl.   

  1 kpl. 1,00  

    RAZEM 1,00 

6 d.1 KNR 4-03 1001-01 
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów 

wtynkowych w cegle 

m   

  50 m 50,00  
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    RAZEM 50,00 

7 d.1 KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m   

  50 m 50,00  

    RAZEM 50,00 

8 d.1 KNR 4-03 1014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3   

  50*0,05*0,03 m3 0,08  

    RAZEM 0,08 

9 d.1 KNR 4-03 1004-16 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 

stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. 

rury do 25 mm 

otw.   

  5 otw. 5,00  

    RAZEM 5,00 

10 d.1 KNR 5-10 0118-03 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na 

napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, 

budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabel 

YDYżo 5x6 

m   

  50 m 50,00  

    RAZEM 50,00 

11 d.1 KNR 5-08 0404-07 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 

10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 

przykręcenie do gotowego podłoża - rozbudowa 

istniejącej rozdzielnicy 

szt.   

  1 szt. 1,00  

    RAZEM 1,00 

12 d.1 KNR-W5-08 0901-03 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - 

obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 

pomiar 

 

 

  1 pomiar 1,00  

    RAZEM 1,00 

13 d.1 KNR-W 5-08 0901-04 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - 

obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 

pomiar   

  1 pomiar 1,00  

    RAZEM 1,00 

14 d.1 analiza indywidualna 

Dostawa i montaż dźwigu osobowego (napęd 

elektryczny, sterowanie mikrprocesorowe, ilość 

przystanków 6, udźwig 630kg/8 osób, wysokość 

podnoszenia około 15m) 

kpl.   

  1 kpl. 1,00  

    RAZEM 1,00 

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE: 

Dźwig osobowy: 

• Typ dźwigu: Dźwig elektryczny osobowy, sterowanie mikroprocesowe 

• Udźwig nominalny: 630 kg lub 8 osób 

• Wysokość podnoszenia: 15 m 
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• Liczba przystanków/dojść: 6 przystanków, 6 dojść 

• Moc napędu: ok. 4,7 kW 

• Wymiary szybu: 1100 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość 

• Głębokość podszybia: 1200 mm 

Kabina przelotowa: 

• Panele ścienne – jedna ściana stal nierdzewna przeciwwagi wykonana  z pozostałe ściany 

przeszklone szkłem bezpiecznym osadzonym w ramkach ze stali nierdzewnej St.1.  

• Podłoga –wykładzina antypoślizgowa 

• Poręcz  

• Oświetlenie  w podwieszanym suficie 

• Wentylator  

• Panel sterowania ze stali nierdzewnej  wyposażony w przyciski w języku Braile’a, 

• Cyfrowy piętrowskazywacz, gong , przycisk alarm, strzałki kierunku jazdy 

• System informacji głosowej  

• Oświetlenie awaryjne 2h 

• Wymiary:  

- szerokość: 1100mm 

- głębokość: 1400mm 

- wysokość: 2100mm 

Drzwi kabinowe 1 szt. 

• szerokość 900mm, wysokość 2000mm  

• automatyczne teleskopowe – przeszklone – szkło bezpieczne osadzone w ramce ze stali 

nierdzewnej St.1 
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Drzwi szybowe 6szt. 

• szerokość 900mm, wysokość 2000mm  

• automatyczne teleskopowe – przeszklone – szkło bezpieczne osadzone w ramce ze stali 

nierdzewnej St.1 

Inne 

• Okablowanie w szybie  

• Funkcja zjazdu pożarowego (na stałym zasilaniu) 

• Funkcja zjazdu awaryjnego 

• Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, na pozostałych przystankach strzałki 

kierunku jazdy 

• Intercom 

 

2. Miejsce składania wyceny: 

Wycenę należy przesyłać na adres mailowy: administracja@byd.pl 

lub dostarczyć na adres 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz 

 

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 52 567 07 46 

2. Termin składania ofert 

 do dnia 12.06.2019r. godzina 9:00  w Dziale Administracji WSG 

 

3. Sposób złożenia oszacowania: 

Propozycje złożone przez Oferentów powinny być przygotowane na załączonym 

formularzu wyceny (Załącznik nr 1) i zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto.  

 

4. Termin realizacji zadania do: 30.09.2019 r. 
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Załącznik nr 1: Formularz wyceny 

I. Dane 

1 Imię i nazwisko lub nazwa 

firmy  
 

2 Adres  

3 Adres do korespondencji 

(jeśli jest inny) 
 

4 Tel/fax  

5 E-mail  

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Cena netto 
Cena  

brutto 

Wymiana windy w budynku "K" tj. Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 

1  
Wymiana windy w budynku "K" tj. Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkole 

Gospodarki w Bydgoszczy 

1 d.1 
Wycena 

indywidualna 

Demontaż istniejącego dźwigu kpl.     

  1 kpl. 1,00    

    RAZEM 1,00   

2 d.1 
Wycena 

indywidualna 

Wywóz i utylizacja istniejącego 

dźwigu 

kpl.     

  1 kpl. 1,00    

    RAZEM 1,00   

3 d.1 KNR 4-01 1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod 

malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności - 

ściany szybu 

m2     

  85,0 m2 85,00    

    RAZEM 85,00   

4 d.1 KNR 4-01 1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami 

emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian - ściany szybu 

m2 

  

  

  85,0 m2 85,00    

    RAZEM 85,00   

5 d.1 
analiza 

indywidualna 

Wyczyszczenie obudowy oszklenia 

szybu windowego 

kpl.     

  1 kpl. 1,00    

    RAZEM 1,00   

6 d.1 KNR 4-03 1001-01 
Mechaniczne wykucie bruzd dla 

przewodów wtynkowych w cegle 

m     

  50 m 50,00    

    RAZEM 50,00   
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7 d.1 KNR 4-03 1012-01 
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 

mm 

m     

  50 m 50,00    

    RAZEM 50,00   

8 d.1 KNR 4-03 1014-01 
Ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej 

m3     

  50*0,05*0,03 m3 0,08    

    RAZEM 0,08   

9 d.1 KNR 4-03 1004-16 

Mechaniczne przebijanie otworów 

w ścianach lub stropach 

betonowych o długości przebicia do 

40 cm - śr. rury do 25 mm 

otw.     

  5 otw. 5,00    

    RAZEM 5,00   

10 d.1 KNR 5-10 0118-03 

Układanie kabli wielożyłowych o 

masie do 2.0 kg/m na napięcie 

znamionowe poniżej 110 kV w 

budynkach, budowlach lub na 

estakadach z mocowaniem kabel 

YDYżo 5x6 

m     

  50 m 50,00    

    RAZEM 50,00   

11 d.1 KNR 5-08 0404-07 

Montaż skrzynek i rozdzielnic 

skrzynkowych o masie do 10kg 

wraz z konstrukcją - mocowanie 

przez przykręcenie do gotowego 

podłoża - rozbudowa istniejącej 

rozdzielnicy 

szt.     

  1 szt. 1,00    

    RAZEM 1,00   

12 d.1 
KNR-W5-08 0901-

03 

Pomiar rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznych - obwód 3-

fazowy, pierwszy pomiar 

pomiar 

 

   

  1 pomiar 1,00    

    RAZEM 1,00   

13 d.1 
KNR-W 5-08 0901-

04 

Pomiar rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznych - obwód 3-

fazowy, każdy następny pomiar 

pomiar     

  1 pomiar 1,00    

    RAZEM 1,00   

14 d.1 
analiza 

indywidualna 

Dostawa i montaż dźwigu 

osobowego (napęd elektryczny, 

sterowanie mikrprocesorowe, ilość 

przystanków 6, udźwig 630kg/8 

osób, wysokość podnoszenia około 

15m) 

kpl.     

  1 kpl. 1,00    

    RAZEM 1,00   

Cena łączna netto/brutto   

 


