
Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Lp. Opis przedmiotu zamówienia- parametry windy
Przedmiotem zamówienia jest wymiana windy polegająca
na  demontażu  starej  windy  oraz  dostawie,montażu  i
uruchomieniu  wewnętrznej  windy  szpitalnej  z  napędem
elektrycznym,  wraz  z  wykonaniem  wszelkich  prac
montażowych,skutkujących  uruchomieniem  windy  i
dopuszczeniem  jej  do  eksploatacji  w  budynku  szpitala  .
Winda będzie łączyła sześć kondygnacji budynku (piwnica,
parter, I , II ,III i IV piętro) i powinna charakteryzować się
następującymi właściwościami :

Potwierdzenie 
TAK/NIE

1               udźwig – minimum 1675 kg,

2             ilość przystanków – 6,

3 ilość dojść – 6 jednostronne,

4 prędkość jazdy – 1 m/s,

5 wysokość podnoszenia –  16,5 m,

6 napęd ─  elektryczny  jednobiegowy,  liniowy
regulowany  falownikiem  umieszczony  w  szybie  na
czwartej kondygnacji,

7 wyposażenie  dodatkowe  –  1  zjazd  awaryjny  na
najbliższy przystanek w przypadku zaniku napięcia ,

8 drzwi  kabiny  ─ jednostronne  dwu-panelowe
automatyczne teleskopowe 2 AT (blacha nierdzewna) o
wymiarach  1300  x   2000,  w  wykonaniu  ze  stali
nierdzewnej, wyposażone w kurtynę świetlną,

9 drzwi  szybowe  –  automatyczne  teleskopowe  2  AT,
jednostronne dwu-panelowe o wymiarach 1300 x 2000
mm, wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor
z  palety  RAL,  drzwi  nie  posiadają  klasy  odporności
ogniowej EI,

10 kabina  dźwigu  –  nieprzelotowa  metalowa  z  blachy
nierdzewnej  o   wymiarach:  szerokość  1450  mm,
głębokość  2450  mm,  ściany  kabiny  wykonane  jako
panele  z  blachy  nierdzewnej  –  satyna,  oświetlenie
podstawowe  –  fluorescencyjne  w  suficie  plus
wentylator,  podłoga  wyłożona  wykładziną
antypoślizgową -  niepalna, trudno-ścieralna  z atestem
dotyczących   obiektów  opieki  zdrowotnej,  poręcz
okrągła ze stali  nierdzewnej  -  na ścianie bocznej  lub
tylnej,  lustro  na  ścianie  tylnej,  oświetlenie  awaryjne
(min.  2  godziny),  gong  sygnalizacyjny  dojazdu  do
przystanku docelowego, 

11 panel dyspozycyjny – wykonany ze stali nierdzewnej
satyna – 1 sztuka,wyposażony w :     
- wyświetlacz usterek tzw. piętrowskazywacz cyfrowy



komunikatów w języku polskim,    
-  przyciski  podświetlane  „dyspozycji”  w  wykonaniu
„antywandalowym”  ze  stali  nierdzewnej  opisane
grafiką  Braille'a  (  potwierdzające  zapaleniem  się
przyjęcie  dyspozycji),  -  sygnalizację  świetlną  i
dźwiękową przeciążenia kabiny,
-  stacyjkę jazdy ekspresowej oraz blokady zamykania
drzwi, 
 - stacyjkę jazdy szpitalnej ,
- system informacji głosowej, 

12 panel dyspozycyjny – wykonany ze stali nierdzewnej
satyna – 1 sztuka,wyposażony w :     
- wyświetlacz usterek tzw. piętrowskazywacz cyfrowy
komunikatów w języku polskim,    
-  przyciski  podświetlane  „dyspozycji”  w  wykonaniu
„antywandalowym”  ze  stali  nierdzewnej  opisane
grafiką  Braille'a  (  potwierdzające  zapaleniem  się
przyjęcie  dyspozycji),  -  sygnalizację  świetlną  i
dźwiękową przeciążenia kabiny,
-  stacyjkę jazdy ekspresowej oraz blokady zamykania
drzwi, 
 - stacyjkę jazdy szpitalnej ,
- system informacji głosowej, 

13 kaseta  wezwań  –  piętrowskazywacz  na  każdym
przystanku w kasecie wezwań, wyświetlanie usterek i
komunikatów w języku polskim w wykonaniu ze stali
nierdzewnej  satyna,  opisane  grafiką  Braille'a,
wyposażony w stacyjkę jazdy ekspresowej na każdym
przystanku,

14 sterowanie  –  mikroprocesorowe  (  całkowicie
elektroniczne), układ sterowania zbiorczego góra/ dół z
możliwością  połączenia  w  grupę  w  przyszłości  z
innymi  dźwigami  programowania  różnych  funkcji
eksploatacyjnych  (zapis  usterek  w  pamięci
mikroprocesora)  i  funkcji  specjalnych  (np.  zjazd
specjalny  na  wypadek  pożaru  i  jazdy szpitalnej),   z
wyświetlaczem  typu  LCD  na  sterowniku  w  szafie
sterowej  (dostęp  do  pamięci  dla  osób  uprawnionych
bez  potrzeby  stosowania  dodatkowych  urządzeń),
wyświetlanie informacji o usterkach w języku polskim
dźwigu  na  piętrowskazywaczach,  ochrona  przed
nadużyciami:  przy  zarejestrowanych  dyspozycjach,  a
pustej  kabinie  (brak  osób  wsiadających)  wydane
dyspozycje są kasowane,

15 wymiary szybu: szerokość 2350 mm, głębokość 3100 
mm,

16 podszybie min. : 1500 mm,

17 nadszybie min. : 3400 mm,

18 wentylacja ─  grawitacyjna  nawiewno  -  wywiewna



maszynowni i wywiewna szybu.

Do przedmiotu zamówienia zalicza się także:

19 sprawdzenie zasilania dźwigu,

20 opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i
uzyskanie  pozytywnej  decyzji  o  bezwarunkowym
dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego widny
do eksploatacji,

uruchomienie  i  przekazanie  Zamawiającemu
dźwigu/widny do eksploatacji,

21 przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego
w  zakresie  prawidłowej  i  bezpiecznej  eksploatacji  i
konserwacji windy,

22 dostarczenie  Zamawiającemu  atestów,  certyfikatów  i
aprobaty technicznej  wydanej  przez Instytut  Techniki
Budowlanej  na  dostarczone  elementy,  zamontowane
urządzenia (winda) i użyte materiały,

23 Wykonawca  jest  uprawniony  i  zobowiązany  przed
złożeniem  oferty  do  oglądu  miejsca  realizacji
przedmiotu  umowy –  szybu  windowego  i  otoczenia,
celem  sprawdzenia  warunków  związanych  z
wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia
oraz  celem  uzyskania  dodatkowych  informacji
koniecznych  i  przydatnych  od  oceny  prac,gdyż
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego  skalkulowania  ceny  lub  pominięcia
elementów  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia.
Koszty  wizji  lokalnej  miejsca  przewidzianego  do
realizacji ponosi Wykonawca.

24 Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczania  części
zamiennych przez okres min. 10 lat

25 rok produkcji windy 2013

26 winda powinna być fabrycznie nowa

27 Gwarancja minimum 36 miesięcy
 


