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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 006-I-2022 - OPZ   

 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Wstęp.  
Przedmiotem zapytania ofertowego jest demontaż istniejącej suwnicy 2 x 15t nr. 2100 oraz 
dostawa i montaż nowej suwnicy natorowej dwubelkowej 2 x 16t 
 

2. Wymagania ogólne. 
2.1 Termin wykonania prac 31.03.2023 r. 
2.2 Wykonawca zapewnia: 

• transport podzespołów do FPS  
• dokumentację suwnicy 
• potrzebne urządzenia do montażu (dźwig, podnośnik-koszowy, nożycowy, 

obciążniki itp.) oraz sprzątanie terenu po zakończeniu prac  
• realizację przedmiotu umowy przy wykorzystaniu sprawdzonego i 

doświadczonego zespołu pracowników 
• odbiór suwnicy przez UDT 

2.3 Wykonawca przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest skierować montażystów 
na dodatkowe szkolenie BHP przeprowadzone przez dział BHP-FPS. 

Czas szkolenia ok. 1-2 godz. 
Ekipa montażystów musi posiadać aktualne badania lekarskie adekwatne do 
wykonywanych prac oraz szkolenia BHP dla swoich stanowisk pracy. 
W czasie prac na terenie FPS obowiązują kaski ochronne oraz kamizelki odblaskowe z 
logo firmy  

 
3. Wymagane dokumenty do odbioru suwnicy. 

3.1 DTR w j. polskim, 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna. 
3.2 Komplet dokumentów technicznych podzespołów suwnicy (wciągarki, liny, haki, 

zblocza itp.) 
3.3 Protokoły z wymaganych przepisami pomiarów elektrycznych. 
 

4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia – dostawa i montaż suwnicy natorowej 
4.1 Zakres prac: 

• zastosowanie niezależnych wózków i wciągarek o udźwigu j.w., zastosowanie 
falownika w mechanizmie jazdy wózka każdej wciągarki, zasilanie 400V, grupa 
pracy 2m; ogranicznik udźwigu; prędkość podnoszenia około 6/1 m/min, 
prędkość jazdy wózka około 40/10 m/min, wykonanie przewodów ruchomych 
(prowadnice z wózkami kablowymi i kable płaskie) 

• zastosowanie dwóch niezależnych napędów mostu z falownikami 
wyposażonych w hamulce elektryczne 

• zastosowanie sterowania radiowego, pilot w postaci manipulatora z joystickami 
 

4.2 W ofercie należy przedstawić specyfikację głównych podzespołów (producent, 
certyfikat) 
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5. Gwarancja: wymagana minimum 24 miesiące 
 

6. Odbiór końcowy robót; 
                     - próbne uruchomienie z obciążeniem 
                     - przeszkolenie personelu zleceniodawcy 

 
7. Uwagi. 

7.1 Złom stalowy powstały z rozbiórki suwnicy pozostaje własnością FPS. 
7.2 Zamawiający na etapie przygotowania oferty umożliwi Oferentowi przeprowadzenie 

wizji lokalnej miejsca prac. 
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