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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (wraz z dostawą) sześciu dźwigów 

osobowych (3 zespoły po 2 dźwigi) oraz ich zamontowanie w istniejących szybach dźwigowych  

w budynkach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. 

Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie. 

1.1. Cel zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania 

Celem zamówienia jest wymiana sześciu dźwigów osobowych (3 zespoły po 2 dźwigi) na fabrycznie 

nowe, w takim zakresie, by spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego, zawarte w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

Głównym założeniem Zamawiającego jest podniesienie bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu i 

standardu obsługi, a także umożliwienia korzystania z dźwigów przez osoby niepełnosprawne. Zakres 

koniecznych do wykonania robót budowlanych wynikać będzie z obowiązujących przepisów oraz 

przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji projektu montażu dźwigów, gwarantującego 

osiągnięcie zamierzonego celu zamówienia. 

Zakres prac w części dotyczącej zaprojektowania wymiany dźwigów obejmuje następujące czynności: 

1) opracowanie dokumentacji wykonawczej, 

2) uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru 

technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację 

nowych dźwigów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym 

(t.j.: Dz.U. 2019 poz. 667) a także uiszczeniu opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarski w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (t.j.: Dz. 

U. z 2010 r. Nr 229, poz.1502). 

Zakres prac w części dotyczącej wymiany dźwigów obejmuje następujące czynności: 

1) demontaż   wszystkich   podzespołów   dźwigowych   podlegających   wymianie,  ich 

wywiezienie   i   utylizacja, 

2) montaż tablic wstępnych, 

3) montaż tablicy sterowniczej, 

4) montaż falowników, 

5) montaż systemów dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku w przypadku zaniku 

zasilania, 

6) montaż  systemów  zjazdu  pożarowego  na  przystanek  ewakuacyjny  w  przypadku sygnału 

pożarowego  SAP, 

7) montaż systemów zdalnego monitoringu technicznego dźwigów, 

8) montaż zespołów napędowych z linami nośnymi  stalowymi bezpłaszczowymi bądź pasami 

linowymi,  

9) montaż ograniczników prędkości z obciążnikami i linami, 

10) montaż ram kabinowych z chwytaczami, 

11) montaż kabin, 

12) montaż drzwi kabinowych, 

13) montaż prowadnic kabinowych z wykorzystaniem podestów montażowych, 

14) montaż prowadnic przeciwwagowych z wykorzystaniem podestów montażowych, 
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15) montaż przeciwwag ramowych , 

16) montaż słupków pod zderzaki w podszybiu, 

17) montaż zderzaków, 

18) montaż drzwi szybowych w klasie odporności ogniowej El60, 

19) montaż elektrycznych instalacji dźwigowych w szybach, kabinie i w maszynowni, 

20) montaż   kaset   wezwań   na   przystankach   i   piętrowskazywaczy   na   wszystkich 

przystankach z sygnalizacją kierunku jazdy i aktualnego położenia dźwigu, 

21) montaż w kabinie paneli - kaset sterowniczych z: piętrowskazywaczami funkcyjnymi, układami 

głośnomówiącymi z systemem komunikatów o stanie dźwigu, blokadami zamykania drzwi, 

systemami komunikacji alarmowej pomiędzy kabinami a recepcją poprzez intercom, 

22) montaż  osłon  na  elementach  ruchomych  w  maszynowniach  (ograniczniki  prędkości, 

zespoły napędowe, otwory w podłogach maszynowni) i w szybach (przeciwwagi), 

23) wymiana instalacji oświetleniowych szybów, 

24) obróbka  otworów  drzwiowych  po  wymianie  drzwi  szybowych  poprzez  murowanie   

i tynkowanie  poprzez  przywrócenie  stanu  sprzed  wymiany  tj. uzupełnienie/ wymiana  

okładzin ścian, a następnie montaż portali ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlifowanej we 

wnękach oraz montaż – z mechanicznym i klejowym mocowaniem - blach przyprogowych ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, 

25) uzupełnienie tynków, malowanie biała farba niepylącą od wewnątrz ścian szybu oraz 

czyszczenie i malowanie szarą farbą antypoślizgową podszybi szybowych, 

26)  uzupełnienie, czyszczenie i malowanie białą farba niepyląca ścian maszynowni, oraz 

czyszczenie i malowanie szarą farbą antypoślizgową podłóg maszynowni. 

27) montaż nowego oświetlenia maszynowni (oprawy jarzeniowe). 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.1 Charakterystyka architektoniczno-budowlana budynków przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A. 

Budynki NFOŚiGW zlokalizowane są w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A, zostały 

wzniesiony według projektu wykonanego w latach 1973-74, jako kompleks czterech 

niepodpiwniczonych, sześciokondygnacyjnych budynków połączonych kondygnacyjnymi łącznikiem 

bez podpiwniczenia. Budynki stanowią własność NFOŚiGW i pełnią funkcję biurową oraz 

konferencyjną. Każdy z budynków składa się z sześcio-kondygnacyjnego budynku głównego oraz 

dwukondygnacyjnego łącznika prowadzącego do kolejnego budynku należącego do NFOŚiGW. Nad 

piątym piętrem budynków znajduje niepełna kondygnacja, która mieści maszynownię wind oraz 

systemów wentylacji mechanicznej. Nad pozostałą częścią piątej kondygnacji znajduje się stropodach, 

zawierający przestrzeń nieużytkową. 

Budynki zbudowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej z prefabrykowanych ram  

i słupów oraz stropów gęstożebrowych Ackermana. Słupy konstrukcyjne rozstawione są  

w odległościach 6 m i 3 m tworząc modułu mieszczące pokoje biurowe korytarze, klatki schodowe, 

szyby windowe oraz piony sanitarne. Wypełnienie ścian zewnętrznych pomiędzy konstrukcją 

szkieletową i stropami wykonano z bloczków gazobetonowych. Ściany nośne wewnętrzne trzonów 

windowych i klatek schodowych wykonano w technologii monolitycznej żelbetowej. Budynki poza 

maszynownią przykryte są stropodachem żelbetowym z pustką powietrzną. Maszynownie przykryte są 

izolowanym cieplnie stropodachem. Poszycie stropodachów stanowi papa bitumiczna na lepiku 

ułożona na warstwie cementowej. Stropodachy budynków posiadają wewnętrzny system 
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odprowadzania wody opadowej. Podłoga parteru budynków posadowiona jest bezpośrednio na 

gruncie. Jest ona izolowana cieplnie płytami styropianowymi oraz przeciwwilgociowo folią 

polietylenową. 

Stan techniczny kompleksu budynków jest oceniany dobry. Elementy budynków, istotne z punktu 

widzenia wymiany i eksploatacji dźwigów, posiadają następującą charakterystykę: 

 ściany zewnętrze – murowane, 

 ściany wewnętrzne – murowane i gipsowo-kartonowe, 

 stropy – prefabrykowane z płyt żelbetowych, 

 dach – konstrukcja żelbetowa z płyt korytkowych, na ściankach ażurowych, kryty papą, 

 szyby dźwigowe – żelbetowe, 

 instalacje, w które wyposażone są budynki – elektryczna, odgromowa, teletechniczna, 

wodociągowo-kanalizacyjna, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz 

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

2.2 Opis parametrów technicznych i użytkowych zainstalowanych dźwigów osobowych. 

2.2.1 Dźwigi osobowe w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 

 

2.2.1.1 Charakterystyka dźwigów  

 

Nr Adres Producent Nr fabryczny Nr ewidencyjny Lokalizacja 

1 Konstruktorska 1 LIFT-POL ELP-074M 3127002413 lewy 

2 Konstruktorska 1 LIFT-POL ELP-073M 3127002415 prawy 

 

Charakterystyka obu dźwigów jest podobna: 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta – elektryczny, osobowy; 

2) rok budowy (modernizacja częściowa dźwigu producent KDO) – 2005; 

3) udźwig znamionowy – 500 kg lub 5 osób; 

4) prędkość nominalna / dojazdowa – 1,0 / 0,25 m/s; 

5) rodzaj obsługi – samoobsługowy (nie wymaga uprawnionej obsługi); 

6) wysokość podnoszenia – 19,5 m; 

7) liczba przystanków / drzwi szybowych – 6 / 6 (rozmieszone jednostronnie); 

8) oznaczenie przystanków – od „0” do „5”, przystanek podstawowy (parter) – „0”; 

9) układ olinowania – 1:1; 

10) maszynownia – górna, nad szybem; 

11) sterowanie – mikroprocesorowe, grupowe, zbiorcze góra-dół, sterownik CSD4, typ LP-2003-E.C, 

producent Lift Partner; 

12) falownik – brak; 

13) wciągarka – reduktorowa, silnik o mocy 8/2 kW, typ R4, koło cierne Ø580 mm (w dźwigu prawym 

wymienione w 2018 r.), producent KDO (niewymieniona podczas modernizacji w 2005 r.); 

14) liny nośne – średnica Ø12 mm, 4 szt., w dźwigu lewym – producent Brugg, w dźwigu prawym – 

producent Verope (wymienione w 2018 r.); 
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15) lina ogranicznika prędkości – średnica Ø10 mm, 1 szt., producent Drumet; 

16) kabina – metalowa, nieprzelotowa, z podłogą stałą, wym. wewnętrzne kabiny (szerokość × 

głębokość × wysokość) 950×1090×2130 mm, masa kabiny z ramą i osprzętem 900 kg; 

17) rama kabiny – producent Translift (niewymieniona podczas modernizacji); 

18) przeciwwaga – klockowa, prętowa, klocki 688×100×100 mm, 23,5 szt., masa 1150 kg; 

19) drzwi kabinowe – automatyczne, centralne, 4-panelowe, wym. (szerokość×wysokość) 800×2000 

mm, producent TDE Wałcz, zabezpieczone kurtyną świetlną; 

20) drzwi szybowe – automatyczne, centralne, 4-panelowe, wym. (szerokość×wysokość) 800×2000 

mm, ognioodporność: brak, producent TDE Wałcz;  

21) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione,  90×75×16 (niewymienione podczas modernizacji); 

22) prowadnice przeciwwagowe – 2 szt., ciągnione,  50×50×9 (niewymienione podczas 

modernizacji); 

23) prowadniki kabiny / przeciwwagi – rolkowe / suwakowe; 

24) mocowanie prowadnic kabiny i przeciwwagi – wsporniki na szpilkach w korytkach umożliwiających 

regulację, maks. odległość między wspornikami 2400 mm; 

25) urządzenia bezpieczeństwa – chwytacze poślizgowe typ KRB producent Translift (niewymienione 

podczas modernizacji w 2005 r.), ogranicznik prędkości typ MR2 producent Translift (w dźwigu 

lewym niewymieniony podczas modernizacji w 2005 r., w dźwigu prawym wymieniony w 2018 r.), 

zderzaki kabiny i przeciwwagi elastomerowe (po 1 szt.); 

26) elementy sygnalizacyjne na przystankach – na każdym przystanku piętrowskazywacz nad 

drzwiami szybowymi i wspólna dla grupy dźwigów kaseta wezwań (instalacja w dźwigu lewym);  

27) urządzenia alarmowe – system dwustronnej komunikacji głosowej między kabiną i służbami 

ratowniczymi GSM; 

28) pozostałe systemy i funkcje – zjazd pożarowy w przypadku sygnału pożarowego, łącznik 

kluczykowy w kabinie do blokowania drzwi: brak, dojazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia: 

brak, system mówiący w kabinie: brak. 

 

W ostatnim, załączonym do książki rewizyjnej, protokole z badania okresowego dźwigu nr ewidencyjny 

UDT 3127002413 (dźwig lewy), wykonanego przez inspektora UDT w dniu 10.03.2020 r., brak jest uwag 

dotyczących usterek zagrażających bezpiecznej eksploatacji i zaleceń technicznych. Resurs 

przedmiotowego dźwigu nie został osiągnięty i dźwig nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji,  

a przegląd specjalny tego dźwigu należy wykonać do końca 2028 r. 

W ostatnim, załączonym do książki rewizyjnej, protokole z badania okresowego dźwigu nr ewidencyjny 

UDT 3127002415 (dźwig prawy), wykonanego przez inspektora UDT w dniu 27.09.2019 r., brak jest 

uwag dotyczących usterek zagrażających bezpiecznej eksploatacji i zaleceń technicznych. 

2.2.1.2 Charakterystyka szybów  

 

Szyby obu dźwigów posiadają następującą charakterystykę: 

1) konstrukcja żelbetowa, ściany – bez uskoków, pionowe i prostopadłe do siebie, stosunkowo 

czyste, miejscowo nierówne, nieuzupełnione otwory w miejscu montażu kaset wezwań 

i piętrowskazywaczy oraz przy drzwiach szybowych, strop – z ubytkami, podszybie  

– zanieczyszczone, zaolejone; 

2) wymiary szybu (szerokość × głębokość) 1400×1700 mm (wg pomiaru: lewy 1400×1690 mm, prawy 

1390×1700 mm); 
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3) wysokość nadszybia 3490 mm (wg pomiaru: lewy 3505 mm, prawy 3485 mm); 

4) głębokość podszybia 1750 mm (wg pomiaru: lewy 1755 mm, prawy 1750 mm); 

5) szyb jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwory linowe do maszynowni dźwigów; 

6) oświetlenie szybu niedostateczne; 

7) na wszystkich przystankach glify drzwiowe i ściana czołowa szybów obłożone są płytkami 

gresowymi, spoczniki wyłożone są płytkami marmurowymi; wymiary otworów (szerokość  

× wysokość) ok. 820×2070 mm; 

8) szyby mają ściany i stropy odporności ogniowej klasy B. 

 

2.2.1.3. Charakterystyka maszynowni  

 

Maszynownia wspólna dla obu dźwigów posiada następującą charakterystykę: 

1) na dodatkowym piętrze VI, ponad szybami, znajduje się pomieszczenie maszynowni o wym. ok. 

4460×6015 mm i wysokości 2565-2745 mm; 

2) maszynownia posiada wejście bezpośrednio z klatki schodowej – drzwi metalowe w dobrym 

stanie, wym. w świetle 900×1990 mm (szerokość×wysokość), ognioodporność EI60, zamek drzwi 

niezgodny z przepisami; 

3) maszynownia posiada okna PCV dostarczające światło dzienne, w dobrym stanie, wym. 800×500 

mm (2 szt.); 

4) w maszynowni brak jest stałej wentylacji na zewnętrz budynku; 

5) do maszynowni doprowadzone są 5-przewodowe linie zasilające dźwigi i przewody z sygnałem 

pożarowym; 

6) oświetlenie maszynowni stanowi jedna oprawa oświetleniowa 2-świetlówkowa, sufitowa, 

z obudową, niezapewniająca dostatecznej ilości światła; 

7) ściany i sufit maszynowni są otynkowane i pomalowane, bez spękań, czyste; 

8) podłoga maszynowni jest betonowa, pomalowana, brudna (znaczne wycieki oleju z wciągarek); 

9) w maszynowni zainstalowana jest ruchoma belka transportowa (dwuteownik 140), oznaczona 

„zakaz używania”; 

10) w maszynowni znajduje się luk transportowy o wym. 1000×1200 mm; 

11) strop podłogowy posiada wytrzymałość na obciążenie 500 kG/m2; 

12) maszynownia ma ściany i stropy odporności ogniowej klasy B; 

13) w maszynowni znajduje się czujka dymu i moduł sterujący Esser systemu SSP w budynku; 

14) zabezpieczenie strefy przy oknach stanowi czujnika ruchu systemu alarmowego w budynku; 

15) na prawej ścianie, przy drzwiach wejściowych do maszynowni, poprowadzona jest instalacja 

światłowodowa nienależąca do dźwigów.  

 

2.2.1.4 Instalacja elektryczna 

 

1) Instalacja zasilająca dźwig 

Na potrzeby zasilania dźwigu do maszynowni doprowadzony jest osobny przewód pięciożyłowy 

3x400V w dobrym stanie technicznym, przewody z żyłą jednodrutową sztywną, średnica zewn. ok. 

Ø6,5 mm, przyjmuje się: 5×16 mm2. 

W przypadku wymiany każdego dźwigu istniejąca instalacja zasilająca będzie mogła być 

wykorzystana do dalszej eksploatacji, ponieważ moc nowego zespołu napędowego nie powinna 

przekroczyć mocy istniejącego zespoły napędowego. 
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2) Instalacja zasilająca oświetlenie w szybie i kabinie  

Na potrzeby zasilania instalacji oświetleniowych do każdej maszynowni doprowadzony jest osobny 

przewód trzyżyłowy 230V w dobrym stanie technicznym. 

3) Instalacja oświetlenia w szybie 

We wszystkich szybach dźwigowych oświetlenie zapewniają oprawy kanałowe rozmieszczone na 

całej wysokości szybu. W niektórych przestrzeniach szybów ilość światła jest niewystarczająca. 

4) Instalacja oświetlenia w maszynowni. 
Jedna oprawa oświetleniowa 2-świetlówkowa, sufitowa, z obudową, niezapewniająca 
dostatecznej ilości światła w maszynowni, przewody poprowadzone w rurach 
elektroinstalacyjnych PCV – instalacja w dobrym stanie technicznym (na etapie wymiany dźwigów 
należy zastosować dodatkowe oprawy umiejscowione w zależności od lokalizacji podzespołów 
dźwigowych). 
 

2.2.2 Dźwigi osobowe w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1A 

 

2.2.2.1 Charakterystyka dźwigów  

Nr Adres Producent Nr fabryczny Nr ewidencyjny Lokalizacja 

3 Konstruktorska 1A HYDROMACH HE-0146 N3127007225 lewy 

4 Konstruktorska 1A HYDROMACH HE-0147 N3127007290 prawy 

 

Charakterystyka obu dźwigów jest podobna: 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta – elektryczny, osobowy; 

2) rok budowy (modernizacja pełna) – 2001; 

3) udźwig znamionowy – 500 kg lub 6 osób; 

4) prędkość nominalna – 1,0 m/s; 

5) rodzaj obsługi – samoobsługowy (nie wymaga uprawnionej obsługi); 

6) wysokość podnoszenia – 19,39 m; 

7) liczba przystanków / drzwi szybowych – 6 / 6 (rozmieszone jednostronnie); 

8) oznaczenie przystanków – od „0” do „5”, przystanek podstawowy (parter) – „0”; 

9) układ olinowania – 1:1; 

10) maszynownia – górna, nad szybem; 

11) sterowanie – mikroprocesorowe, grupowe, zbiorcze góra-dół, sterownik SD-3, typ HM 308-10/A1, 

producent Hydromach; 

12) falownik – typ MF20-12, producent Thyssen; 

13) wciągarka – reduktorowa, silnik o mocy 5,7 kW, typ W136D, koło cierne: w dźwigu lewym  

– Ø500 mm, w dźwigu prawym – Ø510 mm (wymienione w 2018 r.), producent Thyssen; 

14) liny nośne – średnica Ø10 mm, 5 szt., w dźwigu lewym – producent Drumet, w dźwigu prawym  

– producent Metal-Press (wymienione w 2018 r.); 

15) lina ogranicznika prędkości – średnica Ø6 mm, 1 szt., w dźwigu lewym – producent Drumet, 

w dźwigu prawym – producent Metal-Press (wymieniona w 2018 r.); 

16) kabina – metalowa, nieprzelotowa, z podłogą stałą, wym. wewnętrzne kabiny (szerokość  

× głębokość × wysokość) 1040×1180×2055 mm, masa kabiny z ramą i osprzętem 650 kg; 

17) rama kabiny – producent Translift; 

18) przeciwwaga – klockowa, ramowa, klocki 700×100×100 mm, 24 szt., masa 900 kg; 
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19) drzwi kabinowe – automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe, wym. (szerokość × wysokość) 

800×2000 mm, w dźwigu lewym – typ 35/L, w dźwigu prawym – typ 35/R, producent Selcom 

Wittur, zabezpieczone fotokomórką; 

20) drzwi szybowe – automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe, wym. (szerokość × wysokość) 

800×2000 mm, ognioodporność: brak, w dźwigu lewym – typ 31/L, w dźwigu prawym – typ 31/R, 

producent Selcom Wittur;  

21) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione, 70×70×9 (niewymienione podczas modernizacji  

w 2001 r.); 

22) prowadnice przeciwwagowe – 2 szt., ciągnione, 50×50×9 (niewymienione podczas modernizacji 

w 2001 r.); 

23) prowadniki kabiny / przeciwwagi – suwakowe; 

24) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki na szpilkach zamurowanych w ścianie, maks. odległość 

między wspornikami 2300 mm; 

25) mocowanie prowadnic przeciwwagi – wsporniki na szpilkach w korytkach umożliwiających 

regulację, maks. odległość między wspornikami 2300 mm; 

26) urządzenia bezpieczeństwa – chwytacze ślizgowe typ KRD producent Translift (w dźwigu lewym 

zregenerowane w 2014 r.), ogranicznik prędkości typ LK200 producent PFB Wittur (w dźwigu 

prawym wymieniony w 2018 r.), zderzaki kabiny i przeciwwagi sprężynowe (odpowiednio: po 2  

i 1 szt.); 

27) elementy sygnalizacyjne na przystankach – na każdym przystanku piętrowskazywacz nad 

drzwiami szybowymi i wspólna dla grupy dźwigów kaseta wezwań (instalacja w dźwigu lewym);  

28) urządzenia alarmowe – system dwustronnej komunikacji głosowej między kabiną i służbami 

ratowniczymi: brak; 

29) pozostałe systemy i funkcje – zjazd pożarowy w przypadku sygnału pożarowego, łącznik 

kluczykowy w kabinie do blokowania drzwi: brak, dojazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia: 

brak, system mówiący w kabinie: brak. 

 

W ostatnim, załączonym do książki rewizyjnej, protokole z badania okresowego dźwigu nr ewidencyjny 

UDT N3127007225 (dźwig lewy), wykonanego przez inspektora UDT w dniu 17.05.2019 r., brak jest 

uwag dotyczących usterek zagrażających bezpiecznej eksploatacji. Zalecono natomiast obserwację 

ogranicznika prędkości z powodu znacznego zużycia i zapisano przypomnienie o konieczności 

wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia, w terminie najpóźniej 

do następnego wyznaczonego badania). 

W ostatnim, załączonym do książki rewizyjnej, protokole z badania okresowego dźwigu nr ewidencyjny 

UDT N3127007290 (dźwig prawy), wykonanego przez inspektora UDT w dniu 28.11.2019 r., brak jest 

uwag dotyczących usterek zagrażających bezpiecznej eksploatacji i zaleceń technicznych (poza 

przypomnieniem o konieczności wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu 

urządzenia, w terminie najpóźniej do następnego wyznaczonego badania). 

2.2.2.2 Charakterystyka szybów  

 

Szyby obu dźwigów posiadają następującą charakterystykę: 

1) konstrukcja żelbetowa, ściany – bez uskoków, pionowe i prostopadłe do siebie, stosunkowo 

czyste, miejscowo nierówne, nieuzupełnione otwory w miejscu montażu piętrowskazywaczy, 

strop – równy, czysty,  podszybie – zanieczyszczone, zaolejone; 
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2) wymiary szybu (szerokość×głębokość) 1400×1700 mm (wg pomiaru: lewy 1390×1700 mm, prawy 

1400×1700 mm); 

3) wysokość nadszybia 3490 mm (wg pomiaru: 3475 mm); 

4) głębokość podszybia 1740 mm (wg pomiaru: 1740 mm); 

5) szyb jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwory linowe do maszynowni dźwigów; 

6) oświetlenie szybu w dobrym stanie, dostateczne; 

7) na wszystkich przystankach glify drzwiowe i ściana czołowa szybów obłożone są płytkami 

gresowymi, spocznik na parterze wyłożony jest płytkami granitowymi, spoczniki na piętrach  

– płytkami gresowymi; wymiary otworów (szerokość × wysokość) ok. 860×2040 mm; 

8) szyby mają ściany i stropy odporności ogniowej klasy B. 

 

2.2.2.3 Charakterystyka maszynowni  

 

Maszynownia wspólna dla obu dźwigów posiada następującą charakterystykę: 

1) na dodatkowym piętrze VI, ponad szybami, znajduje się pomieszczenie maszynowni o wym. ok. 

4495×5670 mm i wysokości 2600-2780 mm; 

2) maszynownia posiada wejście bezpośrednio z klatki schodowej – drzwi metalowe w dobrym 

stanie, wym. w świetle 800×2000 mm (szerokość×wysokość), ognioodporność EI30, zamek drzwi 

niezgodny z przepisami; 

3) maszynownia posiada okna drewniane dostarczające światło dzienne, wyeksploatowane, wym. 

800×500 mm (2 szt.); 

4) maszynownia posiada wentylację mechaniczną na zewnętrz budynku o wym. Ø160 mm, 

umiejscowioną w stropie; 

5) do maszynowni doprowadzone są 5-przewodowe linie zasilające dźwigi, przewody z sygnałem 

pożarowym; 

6) oświetlenie maszynowni stanowi pięć opraw oświetleniowych 1- żarówkowych (oprawy 

kanałowe), naściennych, z obudową, zapewniających dostateczną ilość światła; 

7) ściany i sufit maszynowni są otynkowane i pomalowane, bez spękań, czyste, farba miejscami 

złuszczona; 

8) podłoga maszynowni jest betonowa, wyłożona płytkami PCV z złym stanie, brudna (znaczne 

wycieki oleju z wciągarek); 

9) w maszynowni zainstalowana jest ruchoma belka transportowa (dwuteownik 140), oznaczona 

„obciążenie maks. 1000 kg”; 

10) w maszynowni znajduje się luk transportowy o wym. 1000×1200 mm; 

11) strop podłogowy posiada wytrzymałość na obciążenie 500 kG/m2; 

12) maszynownia ma ściany i stropy odporności ogniowej klasy B; 

13) w maszynowni znajduje się czujka dymu, moduł sterujący Esser systemu SSP w budynku oraz 

sufitowa oprawa oświetlenia awaryjnego; 

14) zabezpieczenie strefy przy oknach stanowi czujnika ruchu systemu alarmowego w budynku. 

 

2.2.2.4 Instalacja elektryczna 

 

1) Instalacja zasilająca dźwig 

Na potrzeby zasilania dźwigu do maszynowni doprowadzony jest osobny przewód pięciożyłowy 

3x400V w dobrym stanie technicznym, przewody z żyłą jednodrutową sztywną, średnica zewn. ok. 
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Ø6,5 mm, przyjmuje się: 5×16 mm2. 

W przypadku wymiany każdego dźwigu istniejąca instalacja zasilająca będzie mogła być 

wykorzystana do dalszej eksploatacji, ponieważ moc nowego zespołu napędowego nie powinna 

przekroczyć mocy istniejącego zespoły napędowego. 

2) Instalacja zasilająca oświetlenie w szybie i kabinie  

Na potrzeby zasilania instalacji oświetleniowych do każdej maszynowni doprowadzony jest osobny 

przewód trzyżyłowy 230V w dobrym stanie technicznym. 

3) Instalacja oświetlenia w szybie 

We wszystkich szybach dźwigowych oświetlenie zapewniają oprawy kanałowe rozmieszczone na 

całej wysokości szybu. W niektórych przestrzeniach szybów ilość światła jest wystarczająca. 

4) Instalacja oświetlenia  w maszynowni. 

Pięć opraw oświetleniowych 1-żarówkowych (oprawy kanałowe), naściennych, z obudową, 

zapewniających dostateczną ilość światła, przewody na uchwytach – instalacja w dobrym stanie 

technicznym. 

 

2.2.3 Dźwigi osobowe w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A 

 

2.2.3.1. Charakterystyka dźwigów  

Nr Adres Producent Nr fabryczny Nr ewidencyjny Lokalizacja 

5 Konstruktorska 3A OTIS 32 NZ 2187 N3127002686 lewy 

6 Konstruktorska 3A OTIS 32 NZ 2188 N3127002687 prawy 

 

Charakterystyka obu dźwigów jest podobna: 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta – elektryczny, osobowy; 

2) rok budowy (modernizacja pełna) – 1994; 

3) udźwig znamionowy – 450 kg lub 6 osób; 

4) prędkość nominalna – 1,0 m/s; 

5) rodzaj obsługi – samoobsługowy (nie wymaga uprawnionej obsługi); 

6) wysokość podnoszenia – 19,47 m; 

7) liczba przystanków / drzwi szybowych – 6 / 6 (rozmieszone jednostronnie); 

8) oznaczenie przystanków – od „0” do „5”, przystanek podstawowy (parter) – „0”; 

9) układ olinowania – 1:1; 

10) maszynownia – górna, nad szybem; 

11) sterowanie – mikroprocesorowe, grupowe, zbiorcze góra-dół, typ MCS 310, producent Otis; 

12) falownik – typ LSVF, producent Otis; 

13) wciągarka – reduktorowa, silnik o mocy 5,0 kW, typ 11 VTR, koło cierne  Ø620 mm, producent 

Otis; 

14) liny nośne – średnica Ø10 mm, 4 szt., producent Tecnor; 

15) lina ogranicznika prędkości – średnica Ø6 mm, 1 szt., producent Tecnor; 

16) kabina – metalowa (wyłożona laminatem), nieprzelotowa, z podłogą stałą, wym. wewnętrzne 

kabiny (szerokość × głębokość × wysokość) 1070×1085×2095 mm, masa kabiny z ramą i osprzętem 

644 kg; 

17) rama kabiny – producent Otis; 
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18) przeciwwaga – klockowa, ramowa, klocki 1000×125×80 mm – 11 szt., klocki 1000×125×100 mm – 

15 szt., masa 852 kg; 

19) drzwi kabinowe – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. (szerokość × wysokość) 

700×2000 mm, typ: nieoznaczony, producent Freissler Otis, zabezpieczone fotokomórką; 

20) drzwi szybowe – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. (szerokość × wysokość) 

700×2000 mm, ognioodporność: brak, typ: nieoznaczony, producent Freissler Otis;  

21) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione,  82×68×9; 

22) prowadnice przeciwwagowe – 2 szt., ciągnione,  45×45×5; 

23) prowadniki kabiny / przeciwwagi – suwakowe; 

24) mocowanie prowadnic kabiny / przeciwwagi – wsporniki mocowane bezpośrednio do ścian, maks. 

odległość między wspornikami 2600 mm; 

25) urządzenia bezpieczeństwa – chwytacze poślizgowe typ 9672A producent Otis, ogranicznik 

prędkości typ 20602A producent Otis (w obu dźwigach wymieniony w 2017 r.), zderzaki kabiny  

i przeciwwagi twarde z nakładką z tworzywa (odpowiednio: po 2 i 1 szt.); 

26) elementy sygnalizacyjne na przystankach – na każdym przystanku wskaźnik kierunku jazdy przy 

górnej krawędzi drzwi szybowych i wspólna dla grupy dźwigów kaseta wezwań (instalacja  

w dźwigu lewym);  

27) urządzenia alarmowe – system dwustronnej komunikacji głosowej między kabiną i służbami 

ratowniczymi GSM; 

28) pozostałe systemy i funkcje – zjazd pożarowy w przypadku sygnału pożarowego, łącznik 

kluczykowy w kabinie do blokowania drzwi, dojazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia: brak, 

system mówiący w kabinie: brak. 

 

W ostatnich, załączonych do książek rewizyjnych, protokołach z badań okresowych dźwigów 

nr ewidencyjny UDT N3127002686 (dźwig lewy) i N3127002687 (dźwig prawy), wykonanych przez 

inspektora UDT w dniu 17.05.2019 r., brak jest uwag dotyczących usterek zagrażających bezpiecznej 

eksploatacji i zaleceń technicznych (poza przypomnieniem o konieczności wykonania dokumentacji 

dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia, w terminie najpóźniej do następnego 

wyznaczonego badania). 

 

2.2.3.2 Charakterystyka szybów  

Szyby obu dźwigów posiadają następującą charakterystykę: 

1) konstrukcja żelbetowa, ściany – bez uskoków, pionowe i prostopadłe do siebie, czyste, równe, 

strop – równy, czysty,  podszybie – zanieczyszczone, zaolejone; 

2) wymiary szybu (szerokość × głębokość) 1400×1700 mm (wg pomiaru: lewy 1390×1705 mm, prawy 

1390×1690 mm); 

3) wysokość nadszybia 3580 mm (wg pomiaru: lewy – 3550 mm, prawy – 3570 mm); 

4) głębokość podszybia 1400 mm (wg pomiaru: lewy – 1400 mm, prawy – 1390 mm); 

5) szyb jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwory linowe do maszynowni dźwigów; 

6) oświetlenie szybu w dobrym stanie, niedostateczne; 

7) na wszystkich przystankach glify drzwiowe i ściana czołowa szybów obłożone są płytkami 

gresowymi, spocznik na parterze wyłożony jest płytkami granitowymi, spoczniki na piętrach – 

płytkami gresowymi; wymiary otworów (szerokość × wysokość) ok. 700×2010 mm; 

8) szyby mają ściany i stropy odporności ogniowej klasy B. 
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2.2.3.3 Charakterystyka maszynowni  

 

Maszynownia wspólna dla obu dźwigów posiada następującą charakterystykę: 

1) na dodatkowym piętrze VI, ponad szybami, znajduje się pomieszczenie maszynowni o wym. ok. 

4325×5760 mm i wysokości 2545-2620 mm; 

2) maszynownia posiada wejście bezpośrednio z klatki schodowej – drzwi metalowe w dobrym 

stanie, wym. w świetle 800×2000 mm (szerokość × wysokość), ognioodporność EI60, zamek drzwi 

niezgodny z przepisami; 

3) maszynownia posiada okna drewniane dostarczające światło dzienne, w dobrym stanie, wym. 

800×500 mm (2 szt.); 

4) maszynownia posiada wentylację grawitacyjną na zewnętrz budynku o wym. 240×240 mm, 

umiejscowioną w ścianie; 

5) do maszynowni doprowadzone są 5-przewodowe linie zasilające dźwigi i przewody z sygnałem 

pożarowym; 

6) oświetlenie maszynowni stanowi cztery oprawy oświetleniowe 2-świetlówkowe, naścienne, 

z obudową, zapewniające dostateczną ilość światła; 

7) ściany i sufit maszynowni są otynkowane i pomalowane, czyste, sufit ze spękaniami; 

8) podłoga maszynowni jest betonowa, pomalowana, czysta; 

9) w maszynowni zainstalowana jest ruchoma belka transportowa (dwuteownik 160), oznaczona  

„Q = 15 kN”; 

10) w maszynowni znajduje się luk transportowy o wym. 1000×1200 mm; 

11) strop podłogowy posiada wytrzymałość na obciążenie 500 kG/m2; 

12) maszynownia ma ściany i stropy odporności ogniowej klasy B; 

13) w maszynowni znajduje się czujka dymu (zasłonięta), moduł sterujący Esser (2 szt.) systemu SSP 

w budynku oraz sufitowa oprawa oświetlenia awaryjnego; 

14) zabezpieczenie strefy przy oknach stanowią dwa czujniki ruchu systemu alarmowego w budynku. 

 

2.2.3.4 Instalacja elektryczna 

 

1) Instalacja zasilająca dźwig 

Na potrzeby zasilania dźwigu do maszynowni doprowadzony jest osobny przewód pięciożyłowy 

3x400V w dobrym stanie technicznym, przewody z żyłą jednodrutową sztywną, średnica zewn. ok. 

Ø6,5 mm, przyjmuje się: 5×16 mm2. 

W przypadku wymiany każdego dźwigu istniejąca instalacja zasilająca będzie mogła być wykorzystana 

do dalszej eksploatacji, ponieważ moc nowego zespołu napędowego nie powinna przekroczyć mocy 

istniejącego zespoły napędowego. 

2) Instalacja zasilająca oświetlenie w szybie i kabinie  

Na potrzeby zasilania instalacji oświetleniowych do każdej maszynowni doprowadzony jest osobny 

przewód trzyżyłowy 230V w dobrym stanie technicznym. 

3) Instalacja oświetlenia w szybie 

We wszystkich szybach dźwigowych oświetlenie zapewniają oprawy kanałowe rozmieszczone na 

całej wysokości szybu. W niektórych przestrzeniach szybów ilość światła jest niewystarczająca. 

4) Instalacja oświetlenia maszynowni. 

cztery oprawy oświetleniowe 2-świetlówkowe, naścienne, z obudową, zapewniające dostateczną 
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ilość światła, przewody na uchwytach – instalacja w dobrym stanie technicznym. 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigów nie ulegają zmianie. Dźwigi obsługiwać będą 

wyłącznie ruch osobowy w budynkach między poziomem parteru  a V piętrem. Nie przewiduje się 

wykonania dodatkowych przystanków dźwigów osobowych. Zastosowanie wysokosprawnych 

napędów bezreduktorowych zwiększy dynamikę i ilość jazd na godzinę przy jednoczesnym 

zmniejszeniu zużycia energii. 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania podstawowe. 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz  

z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 

Wymianę dźwigów można przeprowadzić jednocześnie we wszystkich budynkach lub etapami. 

Numeracja dźwigów odpowiada kolejności, w jakiej wskazane jest przeprowadzenie etapowej 

wymiany dźwigów w poszczególnych budynkach. 

Dla zapewnienia transportu pionowego w poszczególnych budynkach, dźwigi pracujące w grupie 

należy wymieniać jeden po drugim, zaczynając od dźwigu prawego (wspólna instalacja znajduje się  

w szybie dźwigu lewego). 

Dźwigi po wymianie muszą zostać dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego 

(UDT) oraz powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Programie 

Funkcjonalno — Użytkowym (PFU), a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4.2. Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne. 

Wymiana dźwigów nie powinna skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynkach ani zmianą 

przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna również 

prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynków takich jak kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian  

w konstrukcji budynków innych niż niezbędne zmiany w konstrukcji szybów i maszynowni  

- koniecznych dla bezpiecznego montażu, instalacji oraz konserwacji eksploatowanych dźwigów. 

 

L.p. Zakres robót 
Budynek 

Konstr. 1 Konstr. 1A Konstr/ 3A 

PRACE PROJEKTOWE 

1. 
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej / 

powykonawczej 
● ● ● 

MASZYNOWANIA 
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1. Wymiana zamka w drzwiach do maszynowni ● ● ● 

2. Usunięcie płytek PCV i wyrównanie podłogi  ●  

3. Uzupełnienie oświetlenia ●   

4. Wykonanie otworu wentylacji grawitacyjnej ●   

5. 
Rozebranie słupków betonowych pod zespołem 

napędowym (dot. wykonania dźwigów w wariancie II) 
● ●  

6. Wymiana okien  ● ● 

7. Malowanie elementów metalowych ● ● ● 

8. 

Oczyszczenie, naprawa tynków, usunięcie ubytków, 

gruntowanie i malowanie, ścian, sufitu i podłogi farbami 

niepylącymi (sufit i ściany – farba biała, podłoga i 

lamperie – farba szara) 

● ● ● 

9. Wymiana tablic wstępnych ● ● ● 

SZYBY 

1. Rozebranie słupków betonowych w podszybiach ● ● ● 

2. 
Oczyszczenie, usunięcie ubytków, gruntowanie i 

malowanie farbami niepylącymi 
● ● ● 

PRZYSTANKI 

1. 
Likwidacja wyłączników głównych na parterze wraz 

z wypełnieniem otworów 
 ● ● 

2. 
Wykonanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi 

szybowe 
● ● ● 

3. 

Remont ściany czołowej szybów z wykonaniem nowych 

okładzin z płytek ceramicznych i pracami malarskimi 

(materiały do uzgodnienia z Zamawiającym) 

● ● ● 

POZOSTAŁE 

1. 

Wykonanie szczelnych osłon zabezpieczających na 

przystankach oraz zabezpieczenie powierzchni w budynku 

narażonych na uszkodzenie i mocne zabrudzenie 

● ● ● 

2. Utylizacja złomu, oleju i gruzu ● ● ● 

 4.3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe. 

Dźwigi po wymianie powinny spełniać następujące szczegółowe właściwości funkcjonalno 

-użytkowe: 

1) ruszanie i zatrzymywanie się każdej kabiny powinno następować łagodnie, 

2) w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie się 

kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej nagłym 

przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny, 

3) kabina powinna zabierać pasażerów z przystanków jadąc w obu kierunkach, 

4) kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie, 

5) system sterowania dźwigów musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie 

emitować takich zakłóceń oraz posiadać ogólnie dostępny system programowania 
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parametrów ruchu i diagnozowania dźwigów, bez blokad, haseł i bez konieczności stosowania 

specjalistycznych narzędzi-programów, 

6) montaż systemu falowników i funkcji „stand-by” głównych podzespołów elektrycznych 

dźwigów powinien zagwarantować znaczącą oszczędność energii elektrycznej w stosunku do 

aktualnego zużycia, 

7) kabina powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz., 

8) kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające 

korzystanie z dźwigów osobom niepełnosprawnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 ), m.in. oznaczenie 

przycisków w panelu sterującym alfabetem Braille’a, komunikaty głosowe w kabinie o jeździe 

i stanie dźwigu, pętla indukcyjna w kabinie dla osób niedosłyszących, 

9) oświetlenie energooszczędne LED kabiny powinno wyłączać się po upływie ok. 5 min. od czasu 

ostatniej jazdy, a po wyłączeniu powinno być załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny, 

10) przyciski w panelu sterującym i w kasetach wezwań powinny podświetlać się po zadaniu 

dyspozycji, a ich opisy - symbole, powinny być czytelne dla osób o wyższym wzroście; 

4.4 Wymagania szczegółowe dla fabrycznie nowych dźwigów 

Lp. Parametr Wartość 

Dźwig 

1.  

rodzaj dźwigu 

 

osobowy, elektryczny (przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych w zakresie możliwym do uzyskania) 

2. udźwig nominalny min. 525 kg lub 7 osób 

3. prędkość nominalna min. 1,0 m/s 

4. moc silnika min. 4,0 kW  

5. 
wysokość 

podnoszenia 
ok. 19,50 m 

6. 
ilość przystanków / 

dojść 
6/6 

7. maszynownia górna, nad szybem 

System sterowania 

1. rodzaj sterowania 

mikroprocesorowe, zbiorczość góra-dół, bez ograniczeń  

w dostępie do programowania i diagnozowania (bez 

specjalnego testera, hasła, programu) 

2. 
dokładność 

zatrzymywania 

kabiny 

± 2 mm 

 
system zjazdu 

awaryjnego 

do najbliższego przystanku po zaniku zasilania i otwarcie 

drzwi 
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3. 
system zjazdu 

pożarowego 

na przystanek ewakuacyjny (parter) i zatrzymanie dźwigu z 

otwartymi drzwiami 

4. system regulacji jazd napęd regulowany falownikowo 

5. 

wykonanie panelu 

sterującego 

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

sygnalizujące przyjęcie dyspozycji zabezpieczone przed 

wepchnięciem lub wyciągnięciem (antywandal), nakładka 

wokół przycisku oznaczone alfabetem Braille’a, czytelny 

piętrowskazywacz elektroniczny –ekran ciekłokrystaliczny 

LCD lub elektroluminescencyjny ELD prezentujący: kierunek 

jazdy, nr piętra, udźwig, stacyjka kluczykowa do blokowania 

drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk 

wentylatora, głosowa informacja o stanie dźwigu- emisja w 

języku polskim. 

6. 
wykonanie kaset 

wezwań 

stal nierdzewna szczotkowana 240, brzegi wyoblone, bez 

ostrych krawędzi, montaż naścienny 

7. wykonanie 

piętrowskazywaczy 

Stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, na wszystkich przystankach w oddzielnej 

kasecie nad drzwiami, montaż natynkowy nad drzwiami 

szybowymi lub obok górnej krawędzi drzwi. 

Zespół napędowy 

1. rodzaj napędu 

Elektryczny, bezreduktorowy, cichobieżny, jednobiegowy, 

regulowany falownikiem o zapasie mocy trwałej min. 20%,  

linowy lub pasowy.  

2. cięgna Liny stalowe lub pasy nośne 

3. 
rodzaj ogranicznika 

prędkości 
dwukierunkowego działania 

Drzwi szybowe 

1. rodzaj 
Automatyczne: teleskopowe 2 panelowe lub centralne 4 

panelowe  

2. wymiary min. [800x2000] mm 

3. wykonanie / 

wyposażenie 

stal nierdzewna szczotkowana/ nierdzewne lub aluminiowe  

blachy przedprogowe mocowane mechanicznie oraz klejem 

montażowym 

Drzwi kabinowe 

1. rodzaj 
Automatyczne: teleskopowe 2 panelowe lub centralne  

4-panelowe  

2. wymiary min. [800x2000] mm 

3. 
wykonanie / 

wyposażenie 

stal nierdzewna szczotkowana, zabezpieczone kurtyną 

świetlną 

Kabina 

1. rodzaj kabiny nieprzelotowa 
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2. wymiary min. [1100×1200×2200] mm  

3. wykonanie 

sufit – stal nierdzewna szczotkowana, podwieszany; ściany – 

panele ze stali nierdzewnej fakturowanej lub wykładane 

laminatem (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym). 

4. 

wyposażenie 

lustro bezpieczne 1/2 na ścianie tylnej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej na ścianie tylnej, cokół 

przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

wykładzina antypoślizgowa lub granit (do uzgodnienia z 

Zamawiającym), oświetlenie LED górne, wentylator włączany 

automatycznie 

5. 
rodzaj łączności 

system komunikacji głosowej ze służbami ratunkowymi w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu umożliwiający diagnozę dźwigu z 

poziomu firmy serwisowej 

6. pozostałe funkcje system mówiący w kabinie 

Przeciwwaga 

1. wykonanie Nowa/możliwość wykorzystania istniejącego obciążenia 

Prowadnice 

1. kabinowe nowe na nowych wspornikach 

2. przeciwwagowe nowe na nowych wspornikach 

4.5. Wymagania dodatkowe. 

1) Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt: 

 zapewnić przeprowadzenie badań odbiorczych dźwigów, po wymianie, przez Urząd 

Dozoru Technicznego (UDT) oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione  

w protokołach z tych badań, 

 uzyskać stosowne decyzje UDT zezwalające na eksploatację nowych dźwigów przez 

użytkownika. 

2) Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT  

w sprawach związanych z przeprowadzeniem badań i uzyskaniem decyzji, o których mowa 

 w pkt 1, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie 

Wykonawca. 

3) Wydanie przez UDT decyzji, o których mowa w pkt 1 będzie warunkiem koniecznym, ale nie 

wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla instalowanych dźwigów oraz, jeśli 

okaże się to konieczne - z uwagi na przyjęty zakres prac modernizacyjnych szybu dźwigowego 

i maszynowni; 

2) opracowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów odbiorowych; 
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3) opracowania stanowiskowych instrukcji obsługi, opracowanych na podstawie instrukcji 

eksploatacji i konserwacji dostarczonych dźwigów; 

4) przeprowadzenia instruktarzu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonych dźwigów. 

5. Wykonanie prac projektowych 

Wymagania projektowe. 

Dokumentacja dźwigów powinna zostać opracowana w zakresie określonym w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890). 

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady 

należytej staranności Wykonawcy. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania 

Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać 

Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze 

(kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte lub połączone w jedną całość inną techniką. 

Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w dokumentacji 

projektowej w sposób jednoznaczny i wyczerpujący celem ich identyfikacji i porównania z nin. 

wymaganiami. Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić 

przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigów po wymianie, przez Jednostkę Notyfikowaną (JN) 

np. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz zrealizować uwagi i zalecenia wymienione  

w protokołach z tych badań, a także uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na eksploatację 

wymienionych dźwigów poprzez wydanie deklaracji zgodności, certyfikat CE oraz pozytywną 

rejestrację poprzez UDT. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego 

przed JN np. UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji,  

o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez JN będzie 

ponosić Wykonawca. Wydanie przez decyzji, o której mowa powyżej, będzie warunkiem 

koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. 

Dokumentacja projektowa w szczególności dotycząca urządzeń wystroju kabin, kaset dyspozycji  

i wezwań, drzwi, portali drzwiowych, blach przyprogowych i podłóg musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

6. Część informacyjna wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem 

zamówienia. 

6.1 Informacje niezbędne do zaprojektowania wymiany dźwigów. 

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 
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Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty 

i informacje dotyczące nieruchomości, budynków, ich wyposażenia oraz infrastruktury 

technicznej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynków i jego pomieszczeń, wyposażenia  

i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek. 

W przypadku braku w zasobach Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania 

dokumentacji projektowej Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać je własnym staraniem i na 

własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

Budynki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie są wpisane do 

rejestru zabytków. 

Budynki są przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej. 

6.2 Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem Zamówienia. 

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające  

z lokalizacji budynków, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania: 

 w budynkach użytkowanych przez NFOŚiGW realizowana jest działalność administracyjno 

-biurowa, budynki będą normalnie użytkowane w czasie realizacji zamówienia,  

 głośne prace mogą być realizowane wyłącznie po godzinach pracy urzędu tj. od godz.15.30 do 

godz. 7.00 dnia następnego oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy, 

 Wykonawca powinien w sposób szczególny mieć na uwadze wszelkie instalacje istniejące  

w budynkach, 

 Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do przestrzegania obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynkach i terenie 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży teren budowy  

w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, 

zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, 

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej  

i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac, 

 gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu 

Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren 

nieruchomości i zutylizować, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po 

wykonaniu wszystkich czynności, oraz każdorazowo po opuszczeniu miejsca prowadzenia 

robót, Wykonawca pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty spowodowane swoim działaniem 

osobom trzecim, 
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 miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie 

sąsiadujące, 

 Zamawiający w miarę możliwości udostępni Wykonawcy teren do zorganizowania zaplecza 

budowy. 

6.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości. 

1) Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny umożliwiać spełnienie 

wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( t.j.: Dz.U. 2019 

poz. 1186) oraz powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 215). 

2) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwości i przydatność do przeprowadzenia robót oraz były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. 

3) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 

6.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, natomiast 

na terenie obiektu Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć drogi transportowe przed 

zniszczeniem i zanieczyszczeniem. 

6.5 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i najwyższą jakość materiałów. 

Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, 

czy są one zgodne pod względem jakościowym i użytkowym z wymaganiami norm, przepisów 

prawa i wytycznymi Zamawiającego. Ewentualne koszty takich kontroli będzie ponosić 

Wykonawca. 

7. Część informacyjna 

1) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której 

zlokalizowana jest siedziba NFOŚiGW na cele budowlane, wynikające ze stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

2) Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 
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3) Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji 

dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynków, ich wyposażenia oraz 

infrastruktury technicznej. 

4) W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

dokonywanie oględzin nieruchomości, budynków i jego pomieszczeń, wyposażenia  

i infrastruktury. 

5) Wykonawca powinien przyjąć, że posiadane i/lub udostępniane przez Zamawiającego 

dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje 

przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej i/lub pisemnej wymagają 

zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i/lub ustaleń 

własnych Wykonawcy. 

6) W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów 

niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie 

uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie. Wykonawca jest zobowiązany 

do pełnego przestrzegania warunków technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w szczególności żąda od Wykonawcy zgłaszania 

każdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikowych. 

9. Dokumentacja fotograficzna 

1) Budynek Konstruktorska 3A 

 

 

Kabina dźwigu lewego Kabina dźwigu prawego 

Typowy przystanek dźwigów 
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Nadszybie dźwigu lewego Nadszybie dźwigu prawego 

Podszybie dźwigu lewego Podszybie dźwigu prawego 
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Zespoły napędowe dźwigów w maszynowni 

Tablice sterowe dźwigów w maszynowni 
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2) Budynek Konstruktorska 1A 

2.2.4. Dokumentacja zdjęciowa  

 

 

 

 

 

 

Kabina dźwigu lewego Kabina dźwigu prawego 

Typowy przystanek dźwigów 

Nadszybie dźwigu lewego Nadszybie dźwigu prawego 
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Podszybie dźwigu lewego Podszybie dźwigu prawego 

Zespoły napędowe dźwigów w maszynowni 
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3) Budynek Konstruktorska 1 

  

 

 

 

Kabina dźwigu lewego Kabina dźwigu prawego 
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Typowy przystanek dźwigów 

Nadszybie dźwigu lewego Nadszybie dźwigu prawego 

Podszybie dźwigu lewego Podszybie dźwigu prawego 
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Zespoły napędowe dźwigów w maszynowni 

Tablice sterowe dźwigów w maszynowni 


