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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie modernizacji: 

Opcja nr 1: jednego dźwigu osobowego (winda mała) znajdującego się  

w budynku „C” SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 polegającej na: 

1. wymianie sterowania mikroprocesorowego zbiorczego góra-dół w windzie typu OFA-1 

(nr fabryczny – P02E0292, którego wytwórcą jest KDO Warszawa, rok produkcji 

1985), zawierającego: tablicę sterową z odpowiednim do wskazanej windy sterowniko 

– falownikiem 11 kW/26 A oraz wszystkie niezbędne aparaty sterowe potrzebne do 

pracy dźwigu, wyciągarki; 

2. usytuowaniu nowego sterowania w pomieszczeniu maszynowni nad szybem,                   

w budynku C; 

3. zapewnieniu nowej szafy sterowej; 

4. wymianie panelu dyspozycji wyposażonego w: 

a. kolorowy wyświetlacz ze strzałkami w kierunku jazdy,  

b. lampkę oświetlenia awaryjnego LED, 

c. przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille’a (podświetlenie na czerwono), 

d. alarm, 

e. otwieranie drzwi, 

f. zamykanie drzwi, 

g. stacyjka blokady otwarcia drzwi, 

h. interkom; 

5. wymianie panelu dyspozycji opisanego w pkt. 4 wykonanego ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej; 

6. wymianie kasety wezwań wyposażonej w dwa przyciski wezwań (podświetlenie na  

czerwono),wykonanie natynkowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 

7. wymianie kasety sygnalizacji wyposażonej w wyświetlacz ze strzałkami kierunku 

jazdy, wykonane z natynkowej stali nierdzewnej szczotkowanej. Montaż nad 

drzwiami; 

8. zapewnieniu prefabrykowanej, elektrycznej instalacji szybowej, nowego okablowania 

kabiny i maszynowni; 

9. wymianie napędu drzwi kabiny tj. silnik prądu stałego, nowy mechanizm drzwi, nowy 

sterownik; 

10. dodatkowe wyposażenie dźwigu w: 

a.  awaryjny zjazd grawitacyjny poprzez otwarcie hamulca, 

b.  system zapowiedzi głosowych, 

c.  moduł serwisowy – szt 1, 

d.  system łączności GSM; 

11.  udzieleniu minimum 24 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły wraz                   

z prowadzeniem serwisu i konserwacji części zmodernizowanych; 

12.  wykonanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej modernizacji wskazanej windy                

w tym dokumentacji dotyczącej wykorzystania resursu urządzenia zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami; 

13.  uzgodnienie dokumentacji  wskazanej w pkt. 12 z odpowiednimi instytucjami (UDT 

Koszalin, itp.);  

 

Opcja nr 2: dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w budynku „C” SP ZOZ 

MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 polegającej na: 
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1. wymianie sterowania mikroprocesorowego zbiorczego góra-dół w windach typu OFA-

1 (nr fabryczny – P02E0292 oraz P02E0293, których wytwórcą jest KDO Warszawa, 

rok produkcji 1985), zawierających: tablicę sterową z odpowiednim do wskazanej 

windy sterowniko – falownikiem 11 kW/26 A oraz wszystkie niezbędne aparaty 

sterowe potrzebne do pracy dźwigów, wyciągarek; 

2. Pkt. 2 do pkt. 13 z opcji nr 1 (dla dwóch dźwigów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


