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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż platform składanych dla osób
z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy częściami budynku szkoły podstawowej
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6 realizowanego ramach zadania pt. „Budowa
windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły
Podstawowej w Dziekanowie Leśnym” — zad. 2021/39.

2. Przedmiot inwestycji obejmuje dostawę oraz montaż platformy składanej dla osób
niepełnosprawnych pomiędzy dwiema częściami budynku, na trzech kondygnacjach.

3. Termin Wykonania przedmiotu zamówienia: 100 dni, 110 dni lub 120 dni od dnia
podpisania umowy.

4. Podczas wykonywanych prac należy brać pod uwagę opinie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej dotyczącą możliwości wykonania platformy składanej dla osób
niepełnosprawnych pomiędzy jedną częścią budynku a drugą częścią budynku szkoły
podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.

5. W zakres rzeczowy wchodzi w szczególności:

5.1. Dostawę oraz montaż trzech sztuk podnośników dla osób z niepełnosprawnością;
5.2. Montaż toru/torów jezdnych platformy na słupkach
5.3. Zgłoszenie urządzenia do badania Właściwemu terenowemu oddziałowi Urzędu

Dozoru Technicznego;

5.4. Wykonanie badań i rejestrowanie książek konserwacji urządzeń platform;
5.5. Testy i czynności umożlwiające eksploatacje;

5.6. Modernizację tablicy administracyjnej polegającą na doprowadzeniu niezależnej
linii zasilającej z zastosowanym włącznikiem różnicowo- prądowym o prądzie
różnicowym nie przekraczającym 3OmA;

5.7. Wykonanie instalacji zasilającej do urządzenia należy po stronie Wykonawcy;
5.8. Wykonanie pomiarów instalacji zasilającej;

5.9. Podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej;

5.10. Wykonanie prac budowlanych polegających na zmianie miejsca grzejników
5.11. Wykonanie wszelkich prac budowlanych umożliwiających zamontowanie platform

dla osób z niepełnosprawnością;

5.12. Uruchomienie platformy;

5,13. Przeprowadzenie szkolenia dla min. 3 osób z obsługi platformy.

6. Parametry platformy:

Wymiary podestu platformy: ok. 800 x 900 mm (szer. X dł.) z tolerancją 10cm
Szerokość platformy wraz z szyna po złożenie; Max. 40cm
Udźwig: max. 250 kg

Prędkość jazdy: 0,06 m/s - 0,10 m/s

Ilość przystanków: 2

Sposób składania i rozkładania podestu platformy: ręczny
Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku: najazd boczny
Rodzaj napędu: przekładnia zębata wzdłuż aluminiowej prowadnicy
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Zasilanie: 230V

Tor jazdy platformy: tor jazdy prostoliniowy, szyna/szyny aluminiowa mocowana
bezpośrednio słupków podporowych mocowanych do stopni schodów

Bezpieczeństwo: poręcze bezpieczeństwa klapki najazdowe otwierane i zamykane tylko
na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, sygnał alarmowy w przycisku

„STOP”, systemy zabezpieczające przed zgnieceniem, czujniki przeciążenia platformy,

ręczny zjazd awaryjny, świetlną listwę wyposażony jest w sygnalizacyjną w trakcie jazdy,
ogranicznik prędkości z układem chwytnym zabezpieczający przed nadmierną prędkością
jazdy w dół.

Standard wykonania: obudowa platformy stalowa malowana proszkowo w kolorze do
uzgodnienia z Zamawiającym, poręcze bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej,

klapki najazdowe z aluminium, malowane proszkowo w kolorze obudowy platformy, panel
z przyciskami sterowymi wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

7. Wykonawca powinien na własny koszt zabezpieczyć teren wykonywanych prac.

8. Wykonawca został poinformowany, iż podczas wykonywanych prac budynek szkoły jest
użytkowany, a roboty nie powinny wpływać na możliwość wykonywania swoich obowiązków przez
pracowników szkoły oraz uczniów.

9. Zamawiający zaleca przeprowadzenie montażu podczas przerwy zimowej dla
województwa Mazowieckiego.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia realizacji.
11. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami

w szczególności z następującymi aktami prawnymi:

11.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Tekst jednolity Dz. U. nr 1065/2019 ze zm.).

11.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r,
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U.

Nr 124/2009 poz. 1030).

11.4. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa --Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

11.5. PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektów budowlanych).

11.6. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

117. PN-lEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5:

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczeństwa.

11.8. PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty

wewnętrzne z wężem półsztywnym.
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11.9. PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty

wewnętrzne z wężem płasko składanym.

1110. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie

elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

11.11. PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6:

wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy

urządzeń.

11.12. PN-EN 1838:2013. Oświetlenie awaryjne

11.13. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie

11.14. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

11.15. PN-B-02877-4/2001. Ochrona Przeciwpożarowa Budynków

19. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przed złożeniem oferty w

sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia

wszelkich niezgodności Zamawiającemu.

20. Wspólny słownik kodów CPV:

Lp. Wspólny słownik CPV

1. Windy mechaniczne 42416130-5

2. Podnośniki i przenośniki 42417000-2

3. Instalowanie wind 45313100-5

4. Windy 42416100-6

5. Różny sprzęt transportowy i części zapasowe 34900000-6

6. Roboty budowlane 45000000-7

7. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1

8. Roboty instalacyjne elektryczne 45313100-5
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