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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 
 Dźwigi towarowo osobowe zainstalowane w budynkach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno  
Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82     
 
1)  Nazwa zamówienia:  

Wykonywanie bieżącej konserwacji dźwigów towarowo osobowych  zainstalowanych w 
budynkach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie  
przy ul. Żelaznej 79 i przy ul. Nowogrodzkiej 82 
 

2)  Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie bieżącej konserwacji dźwigów w budynkach 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie 

 
   a)  WSSE ul. Żelazna 79  

Towarowo – osobowy nr ewid: 3127051495 
 

      b)  WSSE ul. Nowogrodzka 82 
Towarowo – osobowy nr ewid 3127052632  

3)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Maszynownia: 

1.  Sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego  
      (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane 24V). 
2.  Sprawdzenie działania przekaźnika zabezpieczenia termistorowego. 
3.  Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowania działania aparatury    
       przekaźnikowo – stycznikowej. 
4.  Sprawdzenie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe. 
5.  Sprawdzenie czy elementy ogranicznika prędkości nie stukają. 
6.  Sprawdzenie czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzą i pracują cicho. 
7.  Wyłącznik główny. 
8.  Sprawdzenie stanów obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń. 
9.  Skontrolowanie wartości i wyłącznika nadmiarowego. 

     10.    Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew 
        gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa. 
11.   Sprawdzenie stanu styku styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja. 
12.   Sprawdzenie działania łącznika ogranicznika prędkości. 
13.   Sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości. 
14.   Smarowanie ogranicznika prędkości. 
15.   Sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego. 
16.   Sprawdzenie pracy i regulacja układu hamulcowego. 
17.   Sprawdzenie luzu gum sprzęgła elastycznego i dokręcenie sworzni. 
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18.   Sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka. 
19.   Sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika.  
20.   Sprawdzenie stanu oleju w łożyskach silnika i jego uzupełnienie. 
21.   Sprawdzenie stanu oleju w reduktorze czy nie występują przecieki. 
22.   Sprawdzenie stanu cieplnego reduktora i  silnika. 
23.   Sprawdzenie stanu baterii dzwonka alarmowego.  
 
Kabina  i przeciwwaga: 
1. Sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciw wagowych oraz  

       ich luzów w prowadnicach. 
2. Sprawdzenie stanu prowadników rolkowych. Należy zwrócić uwagę czy guma nie 

wykazuje trwałych odkształceń i rozwarstwień oraz czy rolka obraca się           
bezszumnie i bez zacięć. 

3. Sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze. 
4. Sprawdzenie zamocowania linki ogranicznika prędkości. 
5. Sprawdzenie stanu aparatu chwytnego. 
6. Sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin. 
7. Sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, końcowych i 

piętrowych.  
8. Sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych krzywki ruchomej wyłącznika  

      zatrzymania oraz ich oczyszczenie i nasmarowanie. 
9. Sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego na kabinie. 
10. Sprawdzenie stanu żarówki fotoimpulsatora, oczyszczenie elementów 

fotoelektrycznych. 
11. Sprawdzenie działania nastawnika krzywkowego, nasmarowanie rolki. 
12. Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach. 
13. Sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji. 
14. Sprawdzenie działania łączników ruchomej podłogi lub łączników pełnego 

obciążenia 
      i przeciążenia. 
15. Sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników drzwi kabinowych. 
16. Sprawdzenie strumienia światła w drzwiach automatycznych, regulacja i 

oczyszczenie  
      soczewki. 
17. Sprawdzenie działania oraz nasmarowanie części ruchomych krzywki ruchomej. 
18. Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, lustro, instrukcja eksploatacji –  

      uzupełnić braki. 
 
Szyb: 

1) Sprawdzenie drzwi przystankowych: 
a)   naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego, 

          b)   działania amortyzatora hydraulicznego, zamka bezpieczeństwa łącznika, 
          c)   działania ryglowania i zamków mechanicznych, 
          d)   działania aspiratora ryglowania i łączników 
          e)   usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków  
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          f)  sposób ręcznego odryglowania, 
     2)     Sprawdzenie pracy i regulacja przełączników piętrowych i smarowanie rolek. 
     3)     Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych. 
     4)     Sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej. 
     5)     Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu. 
 
     Podszybie: 
    1    Sprawdzenie pracy i smarowanie obciążeń ogranicznika prędkości lin wyrównawczych. 
    2)  Sprawdzenie wydłużenia lin obciążeń. 
    3)  Sprawdzenie szczelności zderzaków hydraulicznych. 
    4)  Sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP)., 
    5)  sprawdzenie działania łącznika drzwi podszybia. 
 
 
 
 WSSE ul. Żelazna 79 
  Dźwig towarowy nr ewid: 3127012733 
 
Maszynownia: 

1 Sprawdzanie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego. 
2.   Sprawdzanie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe. 
3.   Sprawdzenie czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzą i pracują cicho. 
4.   Sprawdzenie stanu styku styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja. 
5.   Sprawdzenie stanu lin nośnych.  
6.   Sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego. 

     7.   Sprawdzenie stanu oleju w łożyskach i jego uzupełnienie. 
 

Kabina i przeciwwaga 
1. Sprawdzenie stanu prowadników. 
2. Sprawdzenie stanu aparatu chwytnego. 
3. Sprawdzenie działania łącznika i chwytaczy i zwisu lin. 
4. Sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego w kabinie. 
5. Sprawdzenie prawidłowej pracy silnika. 
6. Sprawdzenie działania nastawnika. 
7. Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny. 
8. Sprawdzenie działania oraz nasmarowanie części ruchomych. 

 
 
Szyb: 
1. Sprawdzenie drzwi przystankowych: 
    a   naciągu linek, 
    b   działania zamków mechanicznych, 
    c   usunięcie usterek i smarowanie 
 2. Sprawdzenie stanu instalacji ochronnej 
 3. Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.  
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Podszybie: 
1.  Sprawdzenie pracy i smarowanie obciążeń ogranicznika prędkości lin, 
2.  Sprawdzenie szczelności zderzaków hydraulicznych, 
3.  Sprawdzenie działania łącznika drzwi podszybia 

 
IV Wymagania zamawiającego: 
 

1. Przegląd  należy przeprowadzać raz w miesiącu. 
2. Protokół odbioru każdorazowo po wykonaniu konserwacji. 
3. Zgłaszanie telefoniczne  o dniu przeprowadzenia przeglądu i osobie konserwatora.  
4. Kontakt do osoby sprawującej nadzór nad realizacją usługi konserwacji. 

Marcin Zawadzki tel: 22 620 90 01/06 wew.127 
e-mail: marcin.zawadzki@wssw.waw.pl 


