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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 011-I-2019 - OPZ   

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Wstęp.  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wraz z montażem suwnicy natorowej o 

udźwigu 5t wg wytycznych zawartych w punkcie 4. 

 

2. Wymagania ogólne. 

2.1 Dostawa i montaż urządzenia do końca listopada 2019r. 

2.2 Wykonawca zapewnia: 

• transport suwnicy do FPS  

• potrzebne urządzenia do montażu  (dźwig, podnośniki-koszowy, nożycowy itp.) 

oraz sprzątanie terenu po zakończeniu prac  

• odbiór suwnicy przez UDT 

Ekipa montażystów musi posiadać aktualne badania lekarskie, przeszkolenie BHP. 

W czasie prac na terenie FPS obowiązują kaski ochronne oraz kamizelki odblaskowe z 

logo firmy  

 

3. Wymagane dokumenty. 

3.1 DTR w j. polskim, 2 egzemplarze w formie papierowej + jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej 

 

4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia – suwnica natorowa. 

4.1 Udźwig 5t 

4.2 Sterowanie radiowe 

4.3 Grupa natężenia pracy A4    (prosimy także ofertę w wariancie A3) 

4.4 W ofercie należy przedstawić specyfikację głównych podzespołów 

4.5 Prędkość robocza podnoszenia głównego ok. 10 m/min. (sterowanie umożliwiające 

stopniowanie prędkości ) 

4.6 Prędkość jazdy wózka ok. 40 m/min. 

4.7 Prędkość jazdy mostu ok. 40 m/min. 

4.8 Wysokość podnoszenia ok. 8m 

 

Uwaga: 

nowa suwnica będzie montowana na istniejącym torowisku w hali produkcyjnej na 

którym pracuje już suwnica o udźwigu 8 t. 

Posiadamy ekspertyzę techniczną o możliwości instalacji dodatkowej suwnicy  

Zachodzi konieczność skorelowania pracy suwnic. 

Rozpiętość istniejącego podtorza – 15,6m 

Wysokość podtorza od posadzki ok. 8m 

Szerokość główki szyny 65mm 

 

Prosimy także o przedstawienie oferty na wymianę istniejącego zasilania – troleje na 

szynoprzewód 
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5. Odbiór końcowy robót; 

                     - próbne uruchomienie z obciążeniem 

                     - przeszkolenie personelu Zamawiającego  

 

6. Uwagi. 

Zamawiający na etapie przygotowania oferty umożliwi Oferentowi przeprowadzenie wizji 

lokalnej miejsca montażu oczyszczarki. 

Chęć przeprowadzenia takiej wizji należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem – osoba 

do kontaktu Robert Pawłowski tel. 537 300 041 lub  Jacek Steike – tel: 537 300 040. 
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(miejscowość, data) 

………………………………………………..…….  
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