
WYKAZ PRAC ZWIĄZANYCH  Z WYMIANĄ DŹWIGU 

WINDOWEGO W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 

PRZY UL. OSIEDLOWEJ 9 W KARNIOWICACH 

 

PRACE DEMONTAŻOWE 

 Demontaż istniejącego dźwigu windowego – kabiny i napędu 

 Demontaż istniejących drzwi szybu windowego – 5szt.  

 

PRACE MONTAŻOWE 

 Montaż nowego dźwigu windowego (w istniejącym szybie 

windowym), spełniającego i dostosowanego do następujących 

parametrów technicznych: 

- wymiary istniejącego szybu windowego: zewnętrzne ok. 

255x220cm, wymiary wewnętrzne: 200x172cm, 

- wysokość nadszybia istniejącego szybu windowego – 124cm        

(możliwość wykorzystania istniejącego pom. maszynowni jako  

nadszybia windowego – 3,46 m), 

- wysokość podszybia istniejącego szybu windowego – 173cm, 

- ściany istn. szybu windowego, żelbetowe o grubości ok 20cm, 

- posadowienie istn. szybu windowego – żelbetowa płyta 

fundamentowa o grubości ok 40 cm, 

- napęd elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem, lewy,  

umieszczony w szybie lub w istniejącej maszynowni nad szybem 

- szafa sterowa, umieszczona na ostatniej kondygnacji przy 

drzwiach szybowych, 

- udźwig nominalny 630 kg lub 8 osób   

- ilość przystanków: 5, 

- wysokość podnoszenia – 12,9m, 

- prędkość – 1,0 m/s, 

- zasilanie – 400V / 50Hz / 4,6 kW, 

- kabina osobowa o wymiarach 1100x1400x2100 mm (szer.x głęb. 

x wys.), nieprzelotowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podłoga 

pokryta wykładziną antypoślizgową PVC HIGH SC04 z listwami 

przypodłogowymi – anodowe aluminum, sufit ze stali nierdzewnej 

UP37, szczotkowanej, oświetlenie LED (automatyczne wyłączanie 

oświetlenia) i 60 min. akumulatorowe – awaryjne, wentylowana 



elektrycznie, z lustrem na ¾ ściany tylnej – jasne, poręcz na ścianie 

bocznej ze stali nierdzewnej HR04, panel dyspozycyjny ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami      z oznaczeniami 

Braille’a oraz piętrowskazywacz LED DOT MATRIX ze 

strzałkami kierunku jazdy, wyposażona w urządzenie 

głośnomówiące, przycisk otwierania i zamykania drzwi, łączność 

telefoniczną GSM, wskaźnik przeciążenia, przystosowana do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym przez osoby 

niewidome, 

 - drzwi kabinowe – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej o wymiarach 900x2000 mm (szer. 

x wys.), typ zabezpieczenia – kurtyna świetlana, ilość – 1szt, 

- drzwi szybowe - automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej o wymiarach 900x2000 mm (szer. x 

wys.), wytrzymałość ogniowa wg EN 81-58 – E120, ilość – 5szt, 

- kasety wezwań i piętrowskazywacze – wyświetlacz pozycji 

kabiny na każdym przystanku, strzałki kierunku jazdy na każdym 

przystanku, kasety wezwań i piętrowskazywacze umieszczone        

w ościeżnicy drzwi szybowych  

- sterowanie windy -  mikroprocesorowe, zbiorcze, 

dwukierunkowe, opcje sterowania – zjazd pożarowy na przystanek 

podstawowy, w przypadku otrzymania sygnału o pożarze z centrali 

pożarowej budynku, kabina zjeżdża do przystanku ewakuacyjnego, 

otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwań, automatyczny 

dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia 

oraz otwarcie drzwi. 

INNE PRACE : 

 Drobne prace wyburzeniowe i wykończeniowe związane z montażem 

nowego urządzenia 

 Usunięcie i  utylizacja elementów starego dźwigu windowego: kabiny       

i elementów napędu. 

  Usunięcie i utylizacja starych drzwi szybu windowego. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z 

specyfikacją techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa 

budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym i instrukcjami 

Zamawiającego. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości 

robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany 



jest – przed opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania 

jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed 

dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia 

Inwestora oraz utrzymanie placu budowy.  

 

 

  


