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NAZWA OPRACOWANIA:
Remont dźwigu osobowego elektrycznego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.


ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
50 - 950 Wrocław, ul. Oławska 31

Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
42416100-6 - Windy
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5	Instalowanie wind
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
42961000-0	System sterowania i kontroli

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera:
I.	Opis przedmiotu zamówienia
II.	Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia

Załączniki:
•	8a_rysunek techniczny istniejącego dźwigu (montażowy).
•	8b_dokumentacja archiwalna - rzuty poszczególnych kondygnacji z uwidocznionym szybem windowym/
•	8c_dokumentacja fotograficzna


I 		OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest zbiór wymagań dotyczących demontażu istniejącego dźwigu oraz zaprojektowania, wykonania, dostawy i zainstalowania fabrycznie nowego dźwigu osobowego w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31 we Wrocławiu wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz remontem wewnątrz szybu dźwigowego i pomieszczenia maszynowni. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z wymianą dźwigu muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT).

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
	Dobór dźwigu spełniającego wymagania zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (wymiary kabiny, rodzaj drzwi, rodzaj wykończenia, oświetlenie , rodzaj przycisków, aparatura sterowa, wciągarka, ograniczniki prędkości, chwytacze kabiny, rodzaj lin, zderzaki, sposób podtrzymania zasilania itp.)
	Wykonanie Dokumentacji Technicznej Dźwigu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień 
i pozwoleń.
	Demontaż istniejącego dźwigu (wraz z utylizacją złomu, gruzu, itp.) wraz z jego wyrejestrowaniem
 w UDT.
	Dostawa nowego dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Wymiana istniejącego dźwigu na fabrycznie nowy z roku 2017
	Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych (np. powiększenie otworów drzwiowych/o ile jest niezbędne/ wraz z ich obróbką zgodnie z obecnym charakterem zabudowy, itp.).
	Wyrównanie ścian szybu windowego po robotach demontażowych , malowanie szybu i maszynowni.
	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorem i uzyskaniem rejestracji nowego dźwigu i decyzji zezwalającej na eksploatację w Urzędzie Dozoru Technicznego.
	Udzielenie minimum 5-letniej gwarancji na wykonane prace budowlane oraz minimum 3-letniej gwarancji na zainstalowane urządzenia. W w/w okresie Wykonawca przekaże uprawnienia Zamawiającemu na serwis zainstalowanych urządzeń, w tym ich comiesięczną konserwację eksploatacyjną, zgodnie z wymogami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) zamontowanych urządzeń dźwigowych i zaleceniami UDT przez dowolną firmę posiadająca stosowne uprawnienia.

Dokumentacja Techniczna Dźwigu winna uwzględniać stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte w Wymaganiach Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Dokumentacja Techniczna Dźwigu winna być wykonana z uwzględnieniem rozwiązań systemowych gwarantujących zabezpieczenia instalacji, aparatów, urządzeń i odbiorów przed szkodliwymi wpływami różnorodnych zakłóceń 
i odkształceń występujących przy współpracy z urządzeniami dźwigowymi.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z obiektem.

Po wykonaniu niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej oraz harmonogramu prac z Wydziałem Administracyjnym Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz w razie potrzeby z UDT oraz, w przypadku zmian konstrukcyjnych obiektu, uprawomocnieniu się wymaganego prawem budowlanym zgłoszeniu lub pozwolenia na wykonanie w/w prac, należy wykonać prace instalacyjno - montażowe dotyczące wymiany na nowe istniejącego dźwigu zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją. 

Po wymianie dźwigu należy sporządzić dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi pomiarami 
i atestami oraz odbiorem połączonym z uzyskaniem rejestracji nowego dźwigu i decyzji zezwalającej na eksploatację w Urzędzie Dozoru Technicznego. Po zakończeniu wszelkich prac i uprzątnięciu terenu, roboty należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru.







II  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Dokumentację techniczną dźwigu należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej.
2.	Całość dokumentacji i załączników winna być wykonana w języku polskim.
3.	Wersja papierowa opracowania, w tym:

1)	dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR)
2)	harmonogram realizacji prac
3)	dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami i atestami na użyte materiały budowlane
4)	uzyskanie z UDT książki rewizyjnej nowego dźwigu
5)	dokumentacja powinna być wykonana w następującej liczbie egzemplarzy:

a)	dla Zamawiającego 2 egz.
b)	dla Wykonawcy i organów administracji publicznej - ilość egz., pozwalająca na prawidłowe wykonanie zamówienia wraz z uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji i rejestracją w UDT nowego dźwigu
c)	wersja elektroniczna opracowania powinna być wykonana na płytach CD, zapis w programie „pdf"

4.	Dokumentacja musi zawierać wymagane dokumenty, opinie, uzgodnienia i zgody (o ile są wymagane) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji i rejestracji w UDT nowego dźwigu.
5.	Użyte materiały budowlane winny spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.).
6.	Zainstalowany dźwig osobowy powinien być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 
w 2017 roku, posiadać znak CE oraz spełniać unijną dyrektywę dźwigową 2014/33/UE.
7.	Opracowania winny przejmować wykorzystanie dotychczas zrealizowanych elementów obiektu 
i instalacji będących przedmiotem opracowania w przypadku gdy ich budowa na to pozwala.
8.	Po wykonaniu dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi ją Zamawiającemu celem zaakceptowania. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zaopiniuje przedstawioną dokumentację.
9.	Prace instalacyjno-montażowe Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego harmonogramem prac.


Wskazania szczegółowe:

Przedmiot zamówienia polega na wymianie istniejącego dźwigu osobowego na dźwig osobowy elektryczny bez maszynowni, regulowanym za pomocą falownika, ze sterowaniem mikroprocesorowym (demontaż istniejącego dźwigu, dostawa i montaż nowego urządzenia) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano - instalacyjnych, w tym wykonaniem wymiany instalacji zasilającej oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wymienionego dźwigu wraz z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego Ocena Zgodności i Rejestracji (wraz z opłaceniem kosztów odbiorów).
Zamawiający przewiduje ingerencję w obudowę szybu przy drzwiach do dźwigu osobowego w celu „powiększenia „ wejścia”.
W okresie gwarancji na zamontowane urządzenia Wykonawca przekaże uprawnienia Zamawiającemu na serwis zainstalowanych urządzeń, w tym ich comiesięczną konserwację eksploatacyjną, zgodnie z wymogami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) zamontowanych urządzeń dźwigowych i zaleceniami UDT przez dowolną firmę posiadająca stosowne uprawnienia.

Dane podstawowe:
dźwig wg normy EN 81-20
Dźwig linowy o napędzie elektrycznym, bezreduktorowy

Udźwig:

Prędkość:

Ilość przystanków/ dojść:

Wysokość podnoszenia:

Ilość wejść: 

Sterowanie: 

Napęd:

Maszynownia: 

Zasilanie: 

Moc silnika

Wciągarka:

Środki trakcyjne:

Szyb

Minimalne wewnętrzne wymiary szybu (sz x gł) 

Min. głębokość podszybia: 

Min. wysokość nadszybia:


Kabina


Wystrój kabiny:

Wymiary kabiny (sz. x gł. x wys.)


Panel w kabinie: 


Sufit

Oświetlenie:


Podłoga:



Listwy przypodłogowe:

Odboje

Lustro

Poręcz

Rodzaj drzwi:

Drzwi kabinowe:

Drzwi przystankowe: 

Wymiary drzwi:






Odporność ogniowa drzwi:

Zabezpieczenie drzwi: 


Sygnalizacja:




Przyciski :








Typ przycisków: 


Denominacja przystanków:
 

Wyświetlacz w kabinie: 


Wyświetlacz położenia kabiny:



Opcje wymagane:

min 500 kg / 6 osób

1 m/s 

7/7

około 24 m

1 nieprzelotowe

mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe 

elektryczny

maszynownia w gabarycie szybu

3x400V, 50 Hz; 

ok 3,30 kW

bezreduktorowa

zastosowanie odpowiedniej ilości lin


szyb istniejący

ok 1450x1650 mm do zweryfikowania



podszybie istniejące, 1000 mm do zweryfikowania

nadszybie istniejące 3400 mm do zweryfikowania
nieprzelotowa



wyposażenie kabiny stal nierdzewna, faktura do ustalenia 
z Zamawiającym

maksymalne możliwe do osiągnięcia przy istniejących wymiarach szybu / min wymiary 900x1100x2100 /

1 szt.; faktura do ustalenia z Zamawiającym


sufit wykonany ze stali nierdzewnej, do ustalenia z Zamawiającym

punkty świetlne LED energooszczędne z opcją automatycznego wyłączania w trakcie postojów funkcja stand by

blacha ryflowana nierdzewna . Faktura do ustalenia z Zamawiającym



aluminium anodowane,

ze stali nierdzewnej 3 warstwy 

na ścianie tylnej ponad poręczą, do ustalenia z Zamawiającym

na ścianie tylnej; do ustalenia z Zamawiającym



1 szt.

7 szt.

maksymalne dla wymiaru szybu / min . wymiar 800 x 2000 mm
•	Panele wykonane ze stali nierdzewnej; Faktura do ustalenia z Zamawiającym.
•	Automatyczne
•	Teleskopowe
•	Dwu/trzy/czteropanelowe

brak

kurtyna świetlna


podświetlane, opisane w języku Braill'a,


•	Przycisk zamykania drzwi
•	Przycisk otwierania drzwi
•	Przycisk wentylator mechaniczny
•	Przycisk alarmu
•	Wskaźnik przeciążenia kabiny -akustyczny i wizualny 



elektromechaniczne, w kabinie i na wszystkich przystankach


0,1,2,3,4,5,6


7 segmentowy


•	na wszystkich przystankach; pokazujące kierunek jazdy oraz położenie kabiny





•	Oświetlenie awaryjne min 2 godziny
•	Intercom - łączność dwukierunkowa z pogotowiem dźwigowym Wykonawcy 24h realizowany za pomocą bramki GSM, dopuszczalna linia telefoniczna
•	Zjazd awaryjny AR- w razie zaniku napięcia następuje dojazd na najbliższy przystanek, otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu (zasilania)
•	Zjazd p. pożarowy FFC - Dźwig wyposażony w moduł umożliwiający podpięcie do centralki pożarowej
•	Drabinka w podszybiu
•	Informacja głosowa
•	Gong na przystankach
•	Szafa sterowa dźwigu i tablica elektryczna zasilania umieszczone w maszynowni
•	Wyłącznik główny na poziomie przyziemia







UWAGI:
1.	W przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża do najbliższego przystanku, drzwi otwierają się automatycznie. System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca.
2.	W przypadku otrzymania sygnału pożarowego kabina dźwigu dojeżdża do przystanku ewakuacyjnego (przyziemie), drzwi otwierają się automatycznie i kabina pozostaje unieruchomiona.
3.	Kabinę należy dostosować do wymiarów szybu z uwzględnieniem odchyłek pionowości w wersji maksymalnej do uzyskanych wyników pomiarów.
4.	Wykonawca ma zapewnić prawidłowe linie zasilania dźwigu oraz oświetlenie szybu i maszynowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.	Wykonawca ma zapewnić ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych - stosować kable ekranowe zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń (spełnienie odpowiednich norm).
6.	Zamawiający wymaga, aby części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) były dostępne na terenie Polski.
7.	Zamawiający zastrzega, że:
-	Wykonawca zastosuje drzwi automatyczne z prowadnicami stalowymi
-	wszystkie elementy dźwigu oprócz nierdzewnych będą pomalowane metodą proszkową
8.	Oferowane dźwigi będą spełniały:
-	unijną dyrektywę dźwigową 2014/33/UE
-	krajową normę PN-EN 81-70
-	krajową normę PN-EN 12015 Kompatybilność elektromagnetyczna dźwigów ( emisja)
-	normę europejską EN 81-20
-	normę europejską EN 81-50
Zamawiający dopuszcza spełnienie przez oferowany dźwig norm równoważnych do powyżej opisanych. Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego dźwig spełnia powyżej określone wymagania lub odpowiada normom równoważnym.

Zakres prac w zakresie instalacji elektrycznych:
	zasilanie dźwigu wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
	wymiana tablicy oświetlenia szybów i maszynowni (przewidzieć zasilanie wentylatorów wraz z automatyką, oświetlenia i gniazda wtykowe w maszynowni)
	wymiana instalacji oświetleniowej w maszynowni oraz w szybie windowym
	wymiana pozostałego osprzętu elektrycznego na łączniki szczelne, kontakty pełnego obciążenia 
i przeciążenia, kontaktu zwisu lin, kontakt chwytaczy, gniazdo 1-fazowe w podszybiu oraz wyłącznik oświetlenia szybu, STOP w podszybiu
	wszystkie tablice / szafa sterowa i elektryczna zamontowane w maszynowni


Wytyczne:
1.	Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, charakterystyką i zakresem robót (możliwe jest zapoznanie się z obiektem). Na Wykonawcy przystępującym do przetargu ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz 
w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo - przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót.
2.	Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca uzyska na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej uprawomocnienie zgodnie z prawem budowlanym zgłoszenia lub pozwolenia na prace budowlane i instalacyjne związane z wymianą windy. Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
3.	Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy na plac budowy wszelkie urządzenia i materiały niezbędne do realizacji zamówienia. Dostawy poszczególnych elementów będą zsynchronizowane 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem i możliwością ich montażu. Za właściwe zabezpieczenie i składowanie elementów zamówienia do czasu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca.
4.	Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, 
a w szczególności demontażu i montażu zespołów dźwigu od wnętrza szybu, transportu zdemontowanych elementów w miarę możliwości wewnątrz szybu, a nie klatką schodową. Usuwanie gruzu powinno odbywać się w sposób, który nie powoduje zakurzenia w obiekcie.
5.	Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany drzwi ich osłonięcia
 na wszystkich przystankach szczelną obudową.
6.	Roboty remontowe (budowlano-instalacyjne) związane z montażem nowego dźwigu - prowadzone 
w maszynowni, w szybie, na podestach przystankowych mają zapewnić po wymianie ich dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym obecnie przepisom.
7.	Zamawiający zastrzega, że zdemontowane podzespoły Wykonawca utylizuje w ramach wynagrodzenia 
i przekaże Zamawiającemu dokumenty to potwierdzające.
8.	Zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac. Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy.
9.	Wykonawca sporządzi w ramach dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację do maszynowni, dokumentację techniczno-ruchową, niezbędne instrukcje itp. Dokumentacja powykonawcza winna posiadać wymagane uzgodnienia rzeczoznawców (np.: BHP, p.poż. ds. sanitarnych, UDT).
10.	Wymagane jest, aby dokumentacja i wszystkie instrukcje napisane były w języku polskim.
11.	Po zakończeniu prac budowlano-instalacyjnych i uzyskaniu przez Wykonawcę rejestracji i dopuszczenia do eksploatacji wymienionego dźwigu przez UDT Wykonawca zgłosi Zamawiającemu prace do odbioru.
12.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 3-letniej gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia i 5- letniej gwarancji na roboty budowlane. W okresie gwarancji na prace budowlane 
i gwarancji na zamontowane urządzenia Wykonawca wyraża zgodę aby przeglądy okresowe 
i konserwację urządzeń dźwigowych mogła dokonywać dowolna firma wskazana przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu o odpowiednich kwalifikacjach. Wyżej wymienionymi zasadami serwisowania i konserwacji objęte będą również urządzenia automatycznego systemu łączności awaryjnej dźwigu.


Wymagania dotyczące materiałów:
Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę podczas realizacji robót powinny posiadać odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie użyte materiały i wyroby podlegają Ustawie o badaniach i certyfikatach. W przypadku wątpliwości dotyczących wymaganego znakowania wyrobów budowlanych rozstrzygające są zasady dopuszczania do obrotu powszechnego podane w ustawie Prawo Budowlane. Materiały i wyroby przeznaczone do użycia należy przechowywać zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi, niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych, a także utratą właściwości technicznych gwarantowanych przez ich producenta. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty świadczące, 
że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.



Wymagania dotyczące sprzętu montażowego:
Wykonawca zobowiązany jest do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia zadeklarowanej jakości materiałów i wyrobów, a także nie wpłynie negatywnie na jakość robót.

Wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca zobowiązany jest do używania wyłącznie środków transportu, załadunku i wyładunku, które nie spowodują obniżenia jakości transportowanych materiałów i wyrobów. Urządzenia powinny być dostarczane wg wytycznych producenta.

Wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości prowadzenia prac:
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku i likwidacji wszystkich robót tymczasowych. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów robót tymczasowych. Koszty związane z odbiorem, rejestracją i dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji przez UDT ponosi Wykonawca. 
Do kierowania robotami Wykonawca zapewni osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Roboty powinny być wykonywane ze szczególną dbałością o jakość przy zachowaniu wymagań przepisów i zasad sztuki budowlanej. Realizację robót należy prowadzić w ścisłej zgodności z opracowaną uprzednio dokumentacją techniczną i uzgodnionym harmonogramem prac. Wszelkie odstępstwa od uzgodnień i przyjętej dokumentacji technicznej muszą posiadać akceptacje Zamawiającego.
Roboty muszą być prowadzone w sposób bezpieczny dla pracowników Wykonawcy i pracowników budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich, ochrony mienia związanego z budową i ochrony środowiska.

Kontrola jakości robót po ich wykonaniu:
Kontroli Zamawiającego w szczególności poddane będą:
•	Dokumentacja Techniczna Dźwigu- w aspekcie jego zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzgodnieniami UDT
•	Zastosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej uzgodnionej z UDT
•	Sposób wykonania robót w aspekcie zgodności z zatwierdzoną przez UDT dokumentacją techniczną
Kontrola jakości robót po ich wykonaniu będzie elementem procedury odbioru.
Stronami w procedurze odbioru są Zamawiający i Wykonawca przy udziale UDT. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
-	protokół dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT
-	certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i inne dokumenty świadczące o dobrej jakości i możliwości zastosowania w budownictwie użytych materiałów i wyrobów

Terminy realizacji zamówienia:
1.	Opracować i przedłożyć dokumentację Zamawiającemu do zaakceptowania - zgodnie z warunkami umowy.
2.	Bezpłatnie usunąć zgłoszone usterki i wprowadzić ewentualne zmiany w przedłożonej do zaopiniowania dokumentacji - zgodnie z warunkami umowy.
3.	Przeprowadzić wymianę dźwigu na podstawie wykonanej Dokumentacja Techniczna Dźwigu oraz zaakceptowanym harmonogramem prac.
Za termin zakończenia prac uznaje się protokół odbioru końcowego, po zakończeniu robót budowlanych wraz z odbiorem zgodnie z prawem budowlanym i uzyskaniem rejestracji nowego dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego, zezwalającej na jego eksploatację.
4.	Zgłosić Zamawiającemu prace do odbioru i przekazać kompletną dokumentację powykonawczą (z protokołami pomiarów, niezbędnymi atestami, w tym CE, Dokumentacją Techniczno-Ruchową zainstalowanych urządzeń) i książką rewizyjną UDT po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę prac odpowiednim służbom (wymaganych pozwoleniem) i ewentualne - jeśli jest wymagane pozwoleniem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z prawem budowlanym (wydłużenie okresu uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń spowodowane procedurami administracyjnymi nie z winy Wykonawcy nie obciąża Wykonawcy).

UWAGA: 
Przygotowana przez Wykonawcę ostateczna oferta powinna obejmować koszty wszystkich czynności niezbędnych do wymiany i uruchomienia dźwigu oraz wykonania i montażu niezbędnych elementów wyposażenia szybu dla przyszłej konserwacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie obiektu przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Wizja lokalna musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego.

