
 
                                                                                                                            

Regulamin udzielania przez Muzeum Warszawy zamówień publicznych, 
            których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30 000,00  euro 

                                                                                                         
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 

Szczegółowy zakres zamówienia 
 

ZAKRES KONSERWACJI PROSTEJ 
----  DŹWIGÓW OSOBOWYCH, ELEKTRYCZNYCH ----- 

                             typ urządzenia: XPL 44243GO, ilość przystanków: 10 

 

 

 (wykonywane raz w miesiącu) 

 Sprawdzenie jakości i poziomu oleju w przekładni oraz szczelności na wale wejściowym i odbio-

ru mocy 

 Kontrola zagłębień lin i ocena stanu rowków klinowych koła ciernego 

 Sprawdzenie grubości okładzin ciernych i współdziałania luzownika z hamulcem 

 Kontrola pracy wciągarki – ocena poziomu hałasu, drgań, wibracji, 

 Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego  

 Kontrola działania wyłącznika głównego 

 Sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń 

 Sprawdzenie stanu styczników i przekaźników 

 Sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smaro-

wania 

 Ocena zużycia lin nośnych i liny ogranicznika prędkości oraz stanu ich zamocowań 

 Wykonanie dwóch jazd kontrolnych w górę i w dół 

 Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach 

 Sprawdzenie działania kasety dyspozycji 

 Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny, oświetlenie 

 Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórki (jeżeli występuje) 

 Sprawdzenie drzwi przystankowych, działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i sma-

rowanie 

 Sprawdzenie działania ogranicznika prędkości 

 Sprawdzenie działania kaset wezwań 

 Sprawdzenie działania impulsatorów 

 Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych 

 Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej w szybie ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na stan instalacji ochronnej 

 Sprawdzenie działania wyłącznika STOP w podszybiu 

 Sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków 

 Smarowanie prowadnic kabinowych oraz p. wagi zawiasów i prowadnic drzwi kabinowych i 

szybowych osi kół linowych, krzywki oraz występujących wszystkich połączeń ruchowych 

 Sprawdzenie działania łącznika obciążki oraz stanu napięcia liny ogranicznika prędkości 
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ZAKRES KONSERWACJI PROSTEJ 

 ----  DŹWIGÓW OSOBOWYCH, ELEKTRYCZNYCH ----- 
                            typ urządzenia: XPL 44244GO, ilość przystanków: 7 

 
 (wykonywane raz w miesiącu) 

 Kontrola stanu luzów w przekładni 

 Regulacja symetrii natarcia szczęk hamulcowych (jeżeli zachodzi taka konieczność, wymiana 

zbyt cienkich okładzin ciernych na oddzielne zlecenie) 

 Kontrola jakości oleju (jeżeli zachodzi taka konieczność, wymiana zużytego oleju na oddzielne 

zlecenie) 

 Kontrola uszczelnień na wale przekładni, (jeżeli zachodzi taka konieczność, wymiana nie-

szczelnych uszczelnień na oddzielne zlecenie) 

 Dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych 

 Kontrola wkładek elastycznych sprzęgła (jeżeli zachodzi taka konieczność, wymiana zużytych 

elementów na oddzielne zlecenie) 

 Sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć 

 Sprawdzenie styczników, oczyszczenie i usunięcie śladów opalenia styków 

 Oczyszczenie gniazd bezpieczników i sprawdzenie czy wkładki są prawidłowe 

 Sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów (jeżeli występują) 

 Uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz 

odkurzenie wnętrza szafy sterowej 

 Oczyszczenie ścian  wszystkich elementów szybu 

 Sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice 

 Sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek 

 Oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych 

 Dokręcenie styków instalacji ochronnej 

 Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i szybowych, stanu rygli i ryglowania oraz konserwa-

cja prowadzenie drzwi 

 oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów aparatów elektrycznych w podszybiu 

 oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń 
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ZAKRES KONSERWACJI PROSTEJ 
 ----  DŹWIGÓW SERWISOWYCH, ELEKTRYCZNYCH ----- 

                              typ urządzenia: MH-16511, ilość przystanków: 2 

biblioteczny 
 

 (wykonywany raz w miesiącu) 

 Ocena stanu technicznego wciągarki 

 Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego 

 Kontrola działania wyłącznika głównego 

 Sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń 

 Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w 

miejscach połączenia łączników obwodowych bezpieczeństwa 

 Sprawdzenie stanu styków i przekaźników 

 Sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smaro-

wania 

 Ocena zużycia lin nośnych i stanu ich zamocowań 

 Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół 

 Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach 

 Sprawdzenie drzwi przystankowych, działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i 

smarowanie 

 Sprawdzenia działania kaset wezwań i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów 

 Sprawdzenie mocowania przełączników piętrowych 

 Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych 

 Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

stan instalacji ochronnej 

 Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu 

 Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania STOP 

 Sprawdzenie dźwigu w działaniu 
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ZAKRES KONSERWACJI PROSTEJ 
 ----  DŹWIGÓW SERWISOWYCH, ELEKTRYCZNYCH ----- 

typ urządzenia: FLEX STEP, ilość przystanków: 2 
schodo-platforma 

 

 (wykonywany raz w miesiącu) 

 Dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych 

 Sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wskazuje zacięć 

 Rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków 

 Oczyszczenie gniazd bezpieczników i sprawdzenie czy wkładki są prawidłowe 

 Uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz 

odkurzenie wnętrza szafy sterowej 

 Oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków 

 Uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna się znajdować w maszynowni 

 Zapewnienie należytego stanu pomieszczeń maszynowni, dojścia do niej i jej wyposażenie 

 Oczyszczenie kabiny z wewnątrz i zewnątrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na połączeniu 

ścian kabiny z dachem, należy je zlikwidować 

 Oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpie-

czeństwa 

 Oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych 

 Oględziny ramy kabinowej oraz jej połączeń 

 Oczyszczenie ścian i wszystkich elementów szybu 

 Sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice 

 Sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek 

 Oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych 

 Dokręcenie zacisków instalacji ochronnej 

 Sprawdzenie napędu drzwi szybowych, stanu rygli i ryglowania oraz oczyszczenie i konser-

wacja prowadzenia drzwi 

 Oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych 

 Oczyścić podszybie z zanieczyszczeń 
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ZAKRES KONSERWACJI PROSTEJ 
PLATFORMY PIONOWEJ I SCHODOWEJ PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
typ urządzenia: B-15-2014/ KALI-B, ilość przystanków: 2 

zewnętrzna 
 

 (wykonywany raz w miesiącu) 

 Sprawdzenie stanu obwodów instalacji ochrony przeciwporażeniowej i stanu zabezpieczeń, 

 Sprawdzenie mocowania przewodów w listwach zaciskowych tablicy sterowej, 

 Oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń toru jezdnego i platformy, 

 Sprawdzenie stanu układu jezdnego platformy, 

 Sprawdzenie działania bramek przystankowych i korekta ich ustawienia, 

 Sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego, 

 Sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sterowych, 

 Sprawdzenie funkcjonowania łącznika „STOP”, 

 Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół celem skontrolowania działania aparatury sterowej na 

platformie, 

 Sprawdzenie i regulacja zatrzymania platformy na przystankach. 

 Sprawdzenie styków wyłącznika głównego, 

 Sprawdzenie stanu połączeń w konstrukcji mocującej torowisko, 

 Dokręcenie mocowań magnesów, krzywek, wyłącznika krańcowego, 

 Wykonanie pomiarów i udział w komisji UDT. 
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