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Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

projekt i przebudowę instalacji elektrycznej w przestrzeni podkomorowej wraz z 

modernizacją zasuw pod komorami elewatora. 

 

I. Przedmiot zamówienia:   

1. Projekt i przebudowa instalacji elektrycznej w przestrzeni podkomorowej wraz z modernizacją 

zasuw pod komorami elewatora.  

1.1 Zakres przedmiotowy zamówienia w systemie „zaprojektuj-wybuduj”: 

a) Wykonanie projektu instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

warunkami związanymi z występowaniem stref wybuchowych na terenie elewatora. 

b) Projekt instalacji elektrycznej obejmuje: 

- Instalację oświetlenia (nie dotyczy źródeł światła), 

- Instalację zasilania zasuw w komorach, 

- Instalację z wyposażoną w gniazda 230V oraz 400V, 

- Instalację zasilania silników urządzeń w piwnicy oraz przestrzeni pod komorowej 

elewatora, 

- Instalację  do dzwonków ostrzegających przed uruchomieniem urządzeń, 

- Instalację oświetlenia awaryjnego (oświetlenie awaryjne obejmuje część projektowa, 

wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia nie podlega wykonaniu w wyżej 

wymienionym zadaniu inwestycyjnym), 

- Instalacja sygnalizacji obrotu podnośników kubełkowych w piwnicy elewatora. 

 

c) Wykonanie instalacji zgodnie z projektem z wyłączeniem instalacji oświetlenia awaryjnego: 

- Demontaż starej instalacji z wyłączeniem źródeł światła, 

- Doprowadzenie nowych przewodów w nowych trasach kablowych, 

- Montaż rozdzielni z certyfikatem ATEX,  

- Włączenie nowych instalacji do zasilania znajdującego się w sterowni elewatora. 

1.2 Modernizacja 104 zasuw w przestrzenie pod komorowej elewatora: 

- Demontaż istniejących zasuw, 

- Wykonanie instalacji sterowniczej oraz zasilającej  

- Montaż siłowników elektrycznych o zasilaniu max 24V do sterowania zasuwami  

- Montaż szaf sterowniczych 

- Wykonanie panelu operatorskiego w sterowni elewatora 

 

2. Zakres prac: 

a) Demontaż istniejących instalacji podlegających modernizacji:  

 - złożenie zdemontowanych elementów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.  

 - wszystkie zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego.  

b) Zakup, dostarczenie, montaż niezbędnych materiałów do wykonania zadania: 

- dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi 

opłatami celno-granicznymi,  

- wpięcie przedmiotu zamówienia do obecnego systemu zasilania,  

- po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne instalacji 

będących przedmiotem zamówienia. Pozytywny wynik dokonanych prób w zakresie 



przeprowadzonego rozruchu technologicznego jest warunkiem przystąpienia Zamawiającego 

do czynności odbioru końcowego,  

- uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem 

zamówienia. 

c) Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji 

oraz  bieżących napraw sterowania zasuw będących przedmiotem zamówienia, 

d) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR). 

 

 

3. Opis techniczny zamówienia: 

3.1 Opis techniczny dotyczący projektu i przebudowy instalacji elektrycznej. 

a) Instalacja oświetlenia ( nie dotyczy źródeł światła): 

- instalacja okablowania o przekrojach wymaganych do zasilania istniejących lamp led (146 sztuk), 

- załączanie oświetlenia z podziałem na 4 sekcje załączane oddzielnie z włącznikami krzyżowymi, 

- załączanie oświetlenia w piwnicy z podziałem na 3 oddzielne linie oświetlenia, 

  - wszelkie wymagane elementy instalacji muszą posiadać certyfikat ATEX. 

b) Instalacja zasilania zasuw w komorach: 

- instalacja musi spełniać wymagania przeciwwybuchowe dostosowane do stref występujących w 

elewatorze, 

- instalacja dobrana odpowiednio do montowanych napędów zasuw, 

- szafy sterownicze dostosowane do pracy w strefie wybuchowej rozmieszczone z zachowaniem 

warunków bhp i ppoż. 

c) Instalacja wyposażona w gniazda 230V oraz 400V 

- instalacja 4 gniazd 230V oraz 4 gniazd 400V do zasilania urządzeń zewnętrznych w przestrzeni 

podkomorowej; gniazda rozmieszczone w 4 punktach wyznaczonych przez zamawiającego, 

- instalacja 2 gniazd 400V oraz 2 gniazd 230V w piwnicy elewatora rozmieszczone w 2 punktach 

wyznaczonych przez zamawiającego. 

d) Instalację zasilania silników urządzeń w piwnicy oraz przestrzeni pod komorowej elewatora, 

- wykonanie zasilania w nowych trasach kablowych oraz włączenie ich do odpowiednich szaf 

znajdujących się w sterowni elewatora, 

- przekrój przewodów dobrany odpowiednio do mocy zainstalowanych silników elektrycznych. 

e) Instalację  do dzwonków ostrzegających przed uruchomieniem urządzeń: 

- montaż okablowania oraz 3 dzwonków ostrzegawczych oraz włączenie do instalacji w punkcie 

znajdującym się w sterowni elewatora. 

f) Instalację oświetlenia awaryjnego: 

- zgodnie z wymogami bhp i ppoż, 

- zadanie inwestycyjne dotyczy jedynie projektu oświetlenia awaryjnego, projekt instalacji ma 

zakładać montaż oświetlenia awaryjnego w późniejszym terminie. 

g) instalacja sygnalizacji obrotu podnośników kubełkowych w piwnicy elewatora: 

  - wymiana przewodów oraz umieszczenie ich na nowej trasie kablowej. 

 

3.1 Opis techniczny dotyczący modernizowanego napędu zasuw pod komorami. 

- napęd 104 zasuw realizowany za pomocą siłowników elektrycznych z enkoderem zasilanych 

prądem maksymalnie 24V, 

- panel sterujący oraz komputer PC umiejscowione w sterowni elewatora, 

- panel sterujący musi zapewnić niezawodną kontrolę nad stopniem otwarcia zasuw (procentowy 

podział), 



- układ sterujący musi być otwarty i umożliwić rozbudowanie systemu o kolejne urządzenia, 

- przygotowanie systemu typu SCADA (sterowanie z PC) do przejęcia sterowania wszystkimi 

nowymi  systemami, 

- możliwość sterowania zasuwami ręcznie z poziomu pod komorami, 

- wyłącznik awaryjny zlokalizowany w sterowni elewatora, 

- możliwość połączenia systemu będącego przedmiotem zamówienia z blokadami występującymi 

w starym systemie, 

- siłowniki oraz wymagane rozdzielnie muszą spełniać wymogi strefy wybuchowej i posiadać 

certyfikat ATEX. 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy 

jakościowe:    

a) były fabrycznie nowe,    

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,    

c) bez wcześniejszej eksploatacji.   

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na 

okres 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W trakcie 

trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym 

i sztuką inżynierską w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym uwzględniając wymogi 

BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Bartoszyce - ELEWARR O/Malbork.   

7. Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy 

będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – odpowiednich uprawnień, wymaganych 

aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. 

8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia  

9. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i 

prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów 

powstałych w toku prac budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 

 


