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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
Nazwa zamówienia: 
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku dla dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku przy ul. J.Malczewskiego 
133 
 
Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień 
KOD NAZWA  42416130-5 Windy mechaniczne 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, plac. gen. Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk 
 

Część opisowa Programu funkcjonalno-użytkowego 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
Dostawa i montaż dźwigu osobowe z napędem elektrycznym pozwalającym na transport osób między kondygnacjami 
budynku. 
 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
2.1 Lokalizacja 
Obiekt objęty zakresem zamówienia zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 133. Budynek jest w trakcie 
realizacji. Szyb windowy został wykonany.  
2.2. Usytuowanie 
Budynek w rzucie poziomym jest zbliżony do litery „L” i posiada dwie klatki schodowei.  
3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe przedmiotu zamówienia 
Winda będzie obsługiwać ruch osobowy pomiędzy trzema kondygnacjami budynku. 
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe przedmiotu zamówienia 
Kabina dźwigu wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi kabinowe i drzwi przystankowe z blachy nierdzewnej o wymiarach 
dostosowanych dla przeznaczenia windy. Zasilanie windy będzie doprowadzone z wewnętrznej rozdzielni elektrycznej.  
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ELEKTRYCZNEGO DŹWIGU OSOBOWEGO 
 

RODZAJ NAPĘDU I TYP URZĄDZENIA: 
·       Dźwig osobowy. 
 - napęd elektryczny linowy, bez pomieszczenia maszynowni. 
STEROWANIE: 

·       Mikroprocesorowe, sterowanie zbiorcze – jednokierunkowe w dół, jazda pożarowa na podtrzyma-
nym zasilaniu. 

·       Kompletna aparatura sterowa w szybie, szafie sterowej i kabinie. 
·       Komunikacja oparta na GSM, wbudowany dialer telefoniczny zapewniający komunikację z pogoto-

wiem dźwigowym w sytuacjach awaryjnych. 
·       Awaryjny zjazd kabiny do niższego przystanku wraz z otwarciem drzwi. 
UDŹWIG / PRĘDKOŚĆ: 
·       1000 kg / 1 m/s 

ILOŚĆ PRZYSTANKÓW / ILOŚĆ DOJŚĆ / SPOSÓB DOSTĘPU: 
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·       3 / 3 / kabina nieprzelotowa 

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 
·       6,8 m 
SZYB: 

·       Wewnętrzny, betonowy, wykonany przez Zamawiającego. 
·       Wewnętrzny wymiar konstrukcji szybu 1 650 x 2 450 mm 
·       Podszybie 1 080 mm, Nadszybie 3 470 mm  
KABINA: 
·       Rama kabinowa, stalowa z pełnym osprzętem 

 
·       Wymiar kabiny 1 100 x 2 100 x 2 100 mm (Szer. x Gł. x Wys.) 
·       Trzy strony kabiny stanowią ściany ze stali malowanej. Narożniki kabiny    ze stali malowanej. 

 
·       Wejście do kabiny zabezpieczone drzwiami teleskopowymi, wykonanymi ze stali malowanej oraz 

kurtyną świetlną. 
·       Sufit ze stali malowanej z automatycznym oświetleniem LED. Oświetlenie awaryjne 2h. 

 
·       Podłoga wyłożona certyfikowaną wykładziną antypoślizgową. 

 
·       Pionowy panel dyspozycji, wykonany ze stali nierdzewnej. Panel dyspozycji wyposażony w wyświe-

tlacz LCD wskazujący piętro, kierunek jazdy, komunikaty alarmowe. 
·       Podświetlone przyciski, z oznaczeniem Breille’a i cyframi, w zielonej ramce oznaczenie przystanku 

ewakuacyjnego, przyciski: alarm, wentylator, otwierania i zamykania drzwi. 
·       Wskaźnik przeciążenia dźwigu. Informacja głosowa w kabinie. 

 
·       Poręcz ze stali nierdzewnej, lustro ze szkła certyfikowanego o  wysokości ½ kabiny. 
DRZWI: 
·       Przystankowe: 3 szt., automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, ze stali malowanej, wymiar 

światła drzwi 900 x 2 000 mm, próg aluminiowy, drzwi bez odporności ogniowej. 
Na przystankach kasety wezwań montowane w ościeżnicy na panelu ze stali nierdzewnej. Jeden 
podświetlony przycisk, na każdym przystanku wyświetlacz. 

·       Kabinowe: 1 szt., automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, ze stali malowanej, wymiar światła 
drzwi 900 x 2000 mm. Próg aluminiowy. 

ZASILANIE I POBÓR MOCY: 
•       3-fazowe, 400V , 7,5 kW  

PROWADNICE i PRZECIWWAGA: 
•       Kompletne stalowe prowadnice przeciwwagi z kotwami (rozprężnymi lub chemicznymi) i wspornikami  

PRZEPISY: 
•       Urządzenie zgodne z Dyrektywą Dźwigową i normą PN EN 81-20/50 
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5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
a) Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdżała do najbliższego przystanku a drzwi 
otwierały się automatycznie. System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca. 
b) Wykonawca ma zapewnić prawidłowe linie zasilania reduktorów oraz oświetlenie szybu i maszynowni zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
c) Wykonawca ma zapewnić ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych stosować kable ekranowane zasilania i 
falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń (Spełnienie odpowiednich norm). 
d) Zamawiający zastrzega, że części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne 
na terenie Polski. 
e) Zamawiający nie dopuszcza oświetlenia halogenowego kabiny. 
f) Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania drzwi automatycznych z prowadnicami stalowymi. Wszystkie elementy 
dźwigu oprócz nierdzewnych będą pomalowane metodą proszkową. Wyklucza się gruntowanie metodą „mokrą” i 
stosowanie farb akrylowych. Wykonawca zapewni elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (sprężyny i elastomery). 
g) Zamawiający opisując wykonanie nierdzewne wymaga wykonania z blachy nierdzewnej o grubości min. 1,5 mm 
(kabina i drzwi). Nie dopuszcza się technologii „powlekania” cienką warstwą blachy nierdzewnej „zwykłych” blach 
stalowych. 
h) Zamawiający wymaga od wykonawców posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca w celu spełnienia w/w 
zobowiązania winien wykazać minimum jedno zamówienie na kwotę co najmniej 100.000 zł na wykonanie dźwigu 
osobowo-towarowego. 
i) Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania Zamówienia. 
6. Zakres robót przewidzianych do wykonania: 
a) dostawa dźwigu windowego wraz z osprzętem; 
b) montaż urządzenia; 
c) rozruch urządzenia; 
d) wykonanie dokumentacji technicznej z wymaganymi prze UDT atestami, certyfikatami itp. 
e) udział przy badaniu technicznym przez UDT. 
Wykonawca na każdym etapie prac powinien zapewnić na terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego 
należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do 
przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na 
placu budowy oraz jest zobowiązany do  przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
7. Okres gwarancji 
Wykonawca udzieli gwarancji na windę min. 24 miesiące liczone od daty odbioru końcowego. Wykonawca zapewni 
nieodpłatną konserwację dostarczonego dźwigu przez okres trwania gwarancji zgodnie z przepisami Dozoru 
Technicznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku, w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego, a w szczególności: 
a) konserwacja dźwigu – raz w miesiącu, 
b) pomiary skuteczności zerowania – raz do roku, co 12 miesięcy, 
c) udział przedstawiciela Wykonawcy w badaniach okresowych prowadzonych przez UDT – raz w roku. 
 
8. Odbiór przedmiotu zamówienia 
Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu umowy oraz po sprawdzeniu przez 
Zamawiającego kompletności przekazanej przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać wszelkie oświadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, protokoły odbioru (w tym: 
dopuszczenie dźwigu towarowo-osobowego do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego), atesty i certyfikaty i 
deklaracje zgodności użytych materiałów. 


