
VryMIANY

Zarnatntaj4cy Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Radna

Zakres: \ffymiana 2 szt, d?wig6w osobowych w 2 budynkach: Radna 9 i Radna lt5 w
Watszawie

1. Cel i zakres tob6t budowlanych

Celem rob6t budowlanych jest wymiana 2 tl.1,nd (dZwigow osobowych) wynikaj4ca z pottzeby
dostosowania tych urzqdzen do obowi4zuj4cych przepis6w rLormy dlwigowej PN-EN i31..1. otaz
poptawienia bezpieczeristwa, funkcjonalno6ci i wygladu estetyczneso.

2' Zaktes rob6t budowlanych w czgsci d.otyczqcei zaproiekt,owania wymiany dfwig6w obeimuje
nastEpuiqce czynno6ci:

1) opracowanie ptojektu dlwig6w zgodnie z wyn.aganiami T,amawrajqcego, specyfrkacja t.echnicznq
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych (STWiORBiI), niniejszl,m Szcz,egolowym
zakresem Rob6t Budowlanych i obowi4zuj4cymi przepisami pr^wa; projekt bpdzie obejmowa6
r6wnie2 umieszczenie ogtanicznik6w pzepig6 w liniach zastlalqcych obwod6w elehtrvcznvch
dlwig6w w tabJicy gl6wnej budynku,

2) uzgodnienie dokumentacji dlwig6w z organem wla(crwej jednostki dozoru technicztego otaz
przygoto\Mame wniosku o wydanie decyzii zezwalajqcej na eksploatacjg tego dZwigu, zgodnte z
ptzepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorz<: technicznyrr- F)z.tJ. z 2000 r.lh 1.22, poz. L32I)
oliaz przepisami rczporzqdzenia Ministra Gospodarki, pncy
i Polityki Spolecznej z dnia 29.10.2003 t, w sprawie warunk6.w technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niekt6rych utzqdze| transportu bliskrego F)2. u.
22003 r' Nr 193, poz. 1890), atak|e uiszczenie oplat, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Ministta
Gospodarski z dnja 17.12.2001 t. w sprawie wysoko6ci oplat za czynnolcr iednostek dozoru
technicznego Qr. U. z 200I r. Nr 153, poz. 1,762 z poi,n. zm).

3' Zaktes rob6t budowlanych w czqsci d'otyczqcei wykonania wymiany kazdego clfwigu ,obejmuie
nastEpuj4ce czynnoSci:

1) demontaz podzespol6w dlwigowych podregajacych wymianie i ich utyrrzacja,
2) monta2 tabLicy wstEpnej;
3) 1nonta? apzltatrr!lt sterowej przystosowaney do pracy zbiorczej w d6l jednego dZwigg montaL

falownika;

4) montaL systemu zjazdupozarowego;
5) montaz systemu zdalnego monitodngu technicznego dlwigu;
6) monta2 podstawy wci4garki i ewentualnie kola zdzwczego
7) montai bezreduktorowego zespolu napgdowego z:, rtnamilub'a pasach,
8) montaL ogranicznlkaprgdko6ci z obctqzkqilln4,
9) monta2 tamy kabiny z chwytaczami (ptowadnice rolkowe lub suwakowe do ustalenia w opcjr);
1'0) montaL kabiny ze stals' nierdzewnej wg ptojektu funkcjonalnego i estetycznego zaakceptowanego

przez Zamawraj4cego o maksymalnie mo2liwej do uzyskania powierzchni kabiny, z wykladzin4
p o dl o gowa antyp o ( liz go w q z zalopionymi elementami korundu;

11) monta2 drzwr kabrnowych automatvcznvch
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12) monta2 drzwi szybowych automaLycznych o szeroko6ci w Swietle min 750 mm , najlepiej 800 mm -
na pattetze wykonanych z blachy nierdzewnej szlifowanej, na pozosta|ych piEtrach malorvane farb1

13)

14)

1s)

16)

17)

18)

1e)

20)

21)

22)

23)

proszkow4 w kolotze RAf 7037 (w odrgbnej pozycji kosztorysowej),
wymiana ptowadnic kabiny;
wymiana prowadnic przeciwwagi pzeniesieniem i umieszczerriem nabocznej 6cianie szybu;
montaz przeciwwagi z wykorzystaniem aktualnego obci4ienia lub nowej;
montaL slupk6w pod zderzal<t w podszybiu;
monta2 zderzak6w;

montaL instalacji dZwigowej w szybie i na kabinie;
montaz o 6uaedenia szybu;

montaz antl'wandalowych kaset wezwan na przystankach z ilustrac j4nakazanego kierunku jazdy
montaz kasety dyspozycji w kabinie w wersji antywandal
monta2 pigttowskazW^cza w kabinie i na partetze, a na pozostalych przystankach - strzalek
kierunku jazdy;

montaz systemu komunikacji mt'pdzy kabin4 a slu2bami ratowniczymi i ewentualnie pomieszczeniem
nadzoru budynku (w odrqbnej pozycjt kosztorysowel);

24) monta' kamery do monitotingu w kabinie na czujkg ruchu wraz z montazem tward,:go dysku
dzralaj qcego v/ mas zyn owni dZwigu (w o dtEbnej p o zy cji ko sz torys owej),

25) montaz oslon na elementach ruchomych w maszynowni lub w szybie (m.in, ogtanicznik prEdkodci,
kola pasowe, przeciwwaga);

26) montaz drabinkr w podszybiu;
27) obr6bka otwot6w dtzwiowych po wymianie drz:wt szybowych poprzez tlrnkowanie

i malowanie w!^z z obudow4 gJifu plyta gips-karton wzmor:nion4 na szerokodci 40 cm oblo2onej
p ottalem z e s talt' nierdz ewnej na p afietz e (w o dr gbn e1 p ozy cji ko s z torys owei) ;

28) zabudowanie zbqdnych otwor6w mipdzy szybem a maszynowni4 dlwigu;
29) oczyszczeni.e maszynowni r szybu oraz malowanie 6cian masirynowni i szybu bialqfarb4niepylqcar, a

podlogi - szarqfarb4 olejoodporn4,
30) umieszczenie ogranicznik6w ptzeptp(. w liniach zastlajqcych obwod6w elektrycznych dlwigu w tabJicy

gi6wnej budynku,
31) Jikwidaciawlqcznlka dlwigu xapafietzebudynku wrazzmonta2em puszki rctizynej.
32) Montaz ogranicznik6w pzepiq6;
33) MontaL prog6w ptzed &zwiami szybowymi wykonanych zblttchy nierdzewnej takiej samej yak kabina

i dtzwi dZwig6w (w.odrgbnej pozycji kosztorysowej).

4. Dfwigi po wymianie powinny spelniad nastgpujqce wymagania funkcionalno-u2ytkowe:
1) pr9dko66 dlwig6w powinna wynosid min. 1,0 m/s;
2) czas oczel<fwan:n na prz:nazd kabiny powinien by6 regulowany szybko6ci4 otwarcia f zamkntpcia

drzwt;

3) tuszanie t zattzymywanie siE kabiny dZwigu powinno nastgpowa6 lagodnie; w przypadku <>bciqzenia
kabiny zlJt;onego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie sig kabiny na przfstanku nie mo2e
powodowa6 sygnahzacji przeciq2enta spowodowanej naglym przyspieszeniem lub op6lnieniem ruchu
kabiny;

4) kabina powinna zabiela(. pasa2er6w ze wszystkich przystank6w jadqcw kierunku d6l;
5) kabina powinna zatrzymywat siE na przystankach precyzyjnie - ewentualny prcg porvstatry po

otwarciu drzwr kabiny nie mo2e byt. wyLszy nri 3 mm;
6) system stetowania dluzigu musi by6 odporny na zakN.ocenia elekromagn etyczne otaz nie emitowai

taI<tch zakLocen;

l) montaL , falownika i funkcji ,,stand-by" gl6wnych podzespol6w elektrycznych dZvlgu powinien
zagwar^ntowa6 maksymaln4 oszczgdnod6 energii elektrycznej
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8) kabina dlwigu powinna wprzypadku sygnalu ppoit. zje2dzat napnystanek ewakuacyjny (parter) i
tam sig zatrzymywat (edJi budynek zostanie wlposa2ony w system p-pot), a w przpadku zaniku
napigcia - do)e2d2at. do najbh2szego przystanku w celu uwolnienia pasaier6w;

9) kabina dlwigu powinna posiada6 odvzietlenie awaryjne z czasem podtzynania ok.
2 godz.;

10) nz gotnej polowie tylnej 6ciany kabiny naleLy zamontowa(lusitro ze szkla bezpiecznego or^z poteczi
11) kabina powtnna posiada6 zaNqczany automatycznie wentylator zapewniajqcy dostatecznrl wymianE

po\Ntettza:

12) odwietlenie energooszczgdne LED kabiny dlwigu powinno wy\qcza(. sie po uplywie
0,5 godz. od czasLt ostatniej jazdy kabiny, a po wyL4czenht powinno byi zaLqczane
w momencie otvzarcia drzwi kabiny;

13) przyciski w panelu steruj4cym powinny pod6wietla6 sip po
ozfiaczofie alfabetem Braille'a;

14) w panelu steruj4cym w kabinie powinna byt zainstalowana
blokadE otwarcia drzwil

15) szyb powinien by6 dostatecznie odwietlony
16) Zama..najqcy wymaga aby wszystkie podzespoly zostally wyprodukowane w ktaiach Unii

Europejskiej;

og6lne wtra6ciwo6ci funkcjonalno-u2ytkowe dlwig6w nie ulegaja zmianie. Drv/ig1 bgd4 obstrugiwa6 - jak
dotychczas - ruch osobowy w budynku pomigdzy istniej4cymi kondygnacjamt oraz sporadycznie bgd4
sluLyt do przewozu towar6w i wyposa2enia obiektu,

5. Dodatkowe wymogi:
1" Uzgodnienie dokumentacji, odbi6r wt^z z pomiarami i baclaniami przed UDT ptzez Oferenta i na

jego koszt.

2. Akceptacja zatrqczonego wzortr Umowy na wykonanie przedmiotowych rob6t ,
3' Oferta musi zawieta( szczeg6towy zakres i koszt konserwacji dlwigu w okresie gwar:ancji i po

okresie gwarancji oraz wz6r um6w o konserwacj€,
4. Stetownik dZwigu musi by6 niekodowany z pelnqdokumentacj4 serwisow4 oraz

z testerem dla u2ytkownika,
5' Pozostawienie silnika napgdowego wymontowanego ze starego dZwigu w miejscu wskazanym

przez Zamatiaj4cego

ZATWIERDZANI

Pawlik

Warszawa, dn.23 qrudnia 2013 rcku

zadaniu dyspozycji i po.winny by6

stacfka kluczykowa umo2ltwtajqca
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