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1. Inwentaryzacja, odkrywki, badanie pionowości szachtu. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcyjnej i dźwigowej wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania 

(3 egzemplarze w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym). Dokumentacja projektowa 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

3. Przeniesienie kolidujących instalacji w szybie. 

4. Dostosowanie otworów drzwiowych do montażu dźwigu wraz z wykonaniem/wzmocnieniem 

nadproży. 

5. Wykonanie podszybia dostosowanego do montażu dźwigu z likwidacją otworu na przelocie 

(poziom piwnicy). 

6. Dostosowanie wnętrza szybu do montażu dźwigu wraz z wykonaniem ewentualnych 

wzmocnień. 

7. Wykonanie wentylacji szybu zgodnie z wymogami producenta dźwigu. 

8. Przeniesienie kolidującej instalacji hydrantu i osprzętu pożarniczego. 

9. Wykonanie nowej instalacji zasilającej z rozdzielnicy głównej do tablicy wstępnej dźwigu. 

10. Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych w szybie. 

11. Dostawa i montaż dźwigu małego-towarowego o parametrach: 

a) Udźwig: 300 kg. 

b) Ilość przystanków: 4 

c) Minimalne wymiary: 1000 x 1000 x 1200 mm (s x g x h) 

d) Drzwi szybowe: gilotynowe dymoszczelne (EIS 30) 

e) Wykonanie kabiny i drzwi w stali nierdzewnej szlifowanej. 

12. Zaprojektowanie i montaż kamery CCTV w kabinie windy oraz podłączenie kamery 

do systemu wraz z jej uzgodnieniem w UDT. 

13. Kasety dyspozycji wyposażone w stacyjkę, w celu ograniczenia kręgu osób uprawnionych 

do obsługi. 

14. Obróbka glifów po montażu dźwigu w standardzie odtworzeniowym. 

15. Wykonanie odbojów w wejściach do dźwigu. 

16. Wykonanie wszystkich prac pomocniczych związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

17. Dokonanie wszystkich niezbędnych badań i odbiorów, w tym odbioru dokonanego 

przez UDT wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającą na eksploatacje dźwigu na koszt 

Wykonawcy. 

18. Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze w wersji papierowej 

i na nośniku elektronicznym). 

19. Prowadzenie bezpłatnej dla Zamawiającego konserwacji w okresie gwarancji. 


