
Załączniku nr 11 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych  

z modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E 

budynku głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi. 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia 

1) Dostawa i montaż fabrycznie nowego, kompletnego dźwigu towarowo- osobowego  

z kabiną przewozową oraz kompletem urządzeń napędowych, nośnych i sterujących; 

2) Demontaż, wywóz, utylizacja zdemontowanego zespołu dźwigowego; 

3) Sprawdzenie istniejącego zasilania elektrycznego i w razie potrzeby położenie 

nowego kabla zasilającego o odpowiednich parametrach; 

4) Wymiana wyłącznika głównego na parterze 

5) Wymiana drzwi kabinowych i przystankowych o wymiarach 900 x 2000 mm 

6) Demontaż istniejących tablic zasilająco-sterowniczych i osprzętu instalacyjnego 

7) Modernizacja tablicy zasilania maszynowni (z wyposażeniem w zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe) 

8) Malowanie szybu i wymiana oświetlenia szybu 

9) Roboty budowlane związane z dostosowaniem wymiarów otworów drzwi szybowych 

wewnątrz i na zewnątrz, na 3 kondygnacjach 

10) Wykonanie obudów ościeży przy drzwiach przystankowych na 3 kondygnacjach; 

11) Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób 

12) Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych 

13) Kompletny zakres zadania obejmuje czynności związane z opracowaniem  

i uzgodnieniem dokumentacji dźwigu oraz jego odbiorem przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

 

2. Wymagania niezbędne dotyczące przedmiotu zamówienia 

1) Wykonawca powinien przedstawić w ofercie opis danych technicznych dźwigu 

zawierający m.in. rodzaj i sposób przeniesienia napędu, moc silnika, itp. 

2) Wykonawca powinien przedstawić w ofercie opis systemu sterowania napędem szafy 

rozdzielczej i sterowniczej, monitorującego prace dźwigów, który zostanie 

zastosowany w oferowanym dźwigu. 

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali kolor i fakturę materiału, który 

zostanie częściowo zastosowany w kabinie dźwigu, w celu ochrony ścian kabiny 

przed uszkodzeniem i porysowaniem w związku z przewożeniem wózków służących 

do transportu np. prac, dokumentacji aktowej, itp. 

 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) Przeprowadzenia u Zamawiającego wizji lokalnej dźwigu i instalacji stanowiących 

przedmiot zamówienia, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

2) Uzgodnienia zakresu modernizacji z Urzędem Dozoru Technicznego; 

3) Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej dźwigu, instalacji zasilającej  

i sterowniczej, instrukcji obsługi oraz dokumentacji techniczno – ruchowej; 

4) Wykonania i uzgodnienia z  Urzędem Dozoru Technicznego dokumentacji technicznej; 



5) Wykonania prac kontrolno-pomiarowych i zapewnienia udziału w odbiorze Urzędu 

Dozoru Technicznego oraz komisji Zamawiającego – protokół odbioru dźwigu; 

6) Dostawy do siedziby Zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu 

związanych z wymianą dźwigu we własnym zakresie i bez dodatkowych kosztów; 

7) Dostarczenia części niezbędnych do montażu dźwigu, które posiadają dokumentację 

stwierdzającą dopuszczenie do stosowania i będzie zobowiązany taką dokumentację 

dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

8) Bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek ujawnionych w okresie gwarancji; 

9) Wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  

w terminach i godzinach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 

10) Wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia poprzez osoby posiadające 

odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz wyposażone w 

odpowiedni sprzęt i środki umożliwiające realizację zamówienia; 

11) Przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 

12) Wykonywania prac z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami  

i przepisami; 

13) Przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i przepisów BHP; 

14) Odpowiedzialności za ochronę robót i za wszelkie materiały używane do robót  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 

15) Posiadania na materiały i urządzenia wykorzystywanych przez Wykonawcę przy 

realizacji przedmiotu zamówienia atestów, świadectw i aprobat technicznych oraz 

muszą być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi; 

16) Powiadamiania  Zamawiającego o przypadkach ujawnienia szkód powstałych przy 

realizacji czynności objętych przedmiotem zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 

2 godzin od momentu stwierdzenia faktu ich zaistnienia. Powyższe powinno być 

potwierdzone złożeniem pisemnego oświadczenia. Zamawiający będzie miał prawo 

żądania w każdym czasie zmiany pracowników w przypadku zaniedbywania 

obowiązków lub niewłaściwego ich wykonania; 

17) Przedstawienia Zamawiającemu imiennej listy pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu zamówienia. Wykonawca będzie informował Zamawiającego nie 

później niż 3 dni przed zatrudnieniem; 

18) Zapewnienia zastępstwa w postaci innego pracownika, w przypadku gdy pracownik 

wykonujący czynności nie stawi się na miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia 

celem wykonania czynności objętych zamówieniem lub z jakichkolwiek innych 

przyczyn nie będzie w stanie wypełnić tych czynności; 

19)  Zachowania tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

 

4. Informacje dodatkowe 

1) Pracownicy Wykonawcy zostaną zapoznani z pomieszczeniami budynku 

Zamawiającego, które objęte będą przedmiotem zamówienia; 

2) Zamawiający udostępni do wglądu książkę rewizyjną istniejącego obecnie dźwigu; 

 

5. Charakterystyka budynku: 

Budynek (Pawilon E), w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia ma przeznaczenie  

administracyjno-dydaktyczne i jest jednym z sześciu pawilonów składających się na  obiekt 

główny Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.  Pawilon E jest 

budynkiem trzykondygnacyjnym.  



Budynek nie jest podpiwniczony, posiada jedną klatkę schodową i wyposażony jest w dźwig 

towarowo-osobowy, o udźwigu 500 kg, który podlega modernizacji. 

W  ASP od poniedziałku do piątku obowiązuje jednozmianowy system pracy administracji w 

godzinach 8.00-15.00. Realizacja przedmiotu zamówienia może się odbywać we wszystkie dni 

tygodnia – od 8.00 do 20.00. 

Budynek jest chroniony we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę poprzez służbę 

portierską. Dopuszcza się wykonywanie niezbędnych prac o głośniejszym natężeniu hałasu w 

godzinach pracy ASP po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za nadzór nad 

realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego. 

 

6. Dane techniczne dźwigu działającego obecnie: 

a) Producent: Zakłady Urządzeń Dźwigowych 02-676 Warszawa, ul. Postępu 12A 

b) Nr fabryczny: 35448 

c) Rok produkcji: 1977 

d) Typ i rodzaj dźwigu: MDF 

e) Udźwig nominalny: 500 kg  

f) Prędkość nominalna i dojazdowa 0,7/0,2 m/s 

g) Rodzaj użytkowania: dźwig samoobsługowy 

h) Wysokość podnoszenia: 11,9 m 

i) Ilość przystanków/ dojść: 3/3 

j) Masa kabiny: 749 kg 

k) Masa przeciwwagi: 999 kg 

l) Napęd – wciągarką cierną, silnik elektryczny SBJDCe756/24a, moc silnika 

5,5/1,35 kW 

m) Kabina: drewniana, typ K2409-001 nieprzelotowa, ilość wejść – 1, Drzwi 

kabinowe: brak 

n) Drzwi przystankowe: półautomat. K2506,  

 

Maszynownia (górna nad szybem znajduje się w pomieszczeniach nad 3 kondygnacją 

budynku): 

- wymiary 6,08 mx 5 m x 2,9 m; 

 

Szyb dźwigowy:  

 Wysokość szybu    11,5 m 

 Wymiary wewnętrzne szybu (szer.x gł.) 1,73 m x 2,43 m 

 

 

7. Podstawowe parametry nowego dźwigu: 

1) Dźwig towarowo-osobowy, elektryczny, cierny, zgodne z normą EN 81.1 (dodatek 

A2); 

2) Minimalny wymagany udźwig 1000 kg  

3) Rodzaj napędu – zespół napędowy bezreduktorowy; 

4) Prędkość 1,0 m/s 

5) Dojście jednostronne – kabina nieprzelotowa; 

6) 3 przystanki, 3 dojścia 

7) Wymiana kompletnego dźwigu: elementów mocujących, wsporczych, 

przeciwwagowych, w razie potrzeby prowadnic kabinowych (indywidualna ocena 

oferenta) 



8) Drzwi przystankowe otwierane automatycznie – teleskopowe, wykonane ze stali 

nierdzewnej; 

9) Sterowanie  elektroniczne, falownikowe, zbiorcze góra/dół, urządzenia programujące 

– testery na wyposażeniu dźwigu do dyspozycji Zamawiającego;  

10) Możliwość podłączenia sterowania dźwigu do systemu sygnalizacji pożaru w 

budynku; 

11) Wykończenie kabiny – ze stali nierdzewnej, narożniki ze stali nierdzewnej, cokoły ze 

stali nierdzewnej, poręcz ze stali nierdzewnej, lustro na tylnej ścianie, ściany 

wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie z elementami laminatu, oświetlenie 

energooszczędne, kabina wyposażona w panel dyspozycji, w kabinie wyświetlacz 

LCD, na podłodze wykładzina antypoślizgowa PCV o dużej odporności na ścieranie, 

drzwi kabinowe i przystankowe wykonane ze stali nierdzewnej, wentylator 

automatyczny, przycisk przyspieszania zamykania drzwi oraz ponownego otwarcia 

drzwi, przycisk przystanku podstawowego oznaczony zieloną podkładką, stacyjka 

blokująca otwarcie drzwi kabinowych, sygnalizacja przeciążenia, lampka oświetlenia 

awaryjnego umieszczona w panelu dyspozycji; 

12) Dźwig wyposażony w kurtynę świetlną, informację głosową informującą w języku 

polskim o położeniu kabiny na przystanku, 

13) Wyświetlacze LCD na każdym przystanku w obudowie ze stali nierdzewnej, 

natynkowe, 

14) Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej, natynkowe; 

15) System łączności ze służbami pogotowia dźwigowego z kabiny, w oparciu  

o technologię GSM; 

16) Parametry urządzeń dźwigowych, w tym kabiny, należy dostosować do istniejącego 

szybu dźwigowego przy czym wysokość wewnętrzna kabiny dźwigu powinna wynosić 

co najmniej  213 cm. 

Uwaga: ostatecznie elementy wykończeniowe kabiny: ściany, podłogi, sufit, oświetlenie, 

typy kaset sterowniczych na przystankach, drzwi kabinowe i przystankowe, kolory 

obudów ościeży, itp. zostaną określone po wyborze dostawcy dźwigu. 

 


