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Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż  platformy dla osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Wsparcia 

Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś 9 

Włączenie społeczne. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z tytułem zakup i montaż  platformy dla osoby niepełnosprawnej wraz z pracami 

instalacyjnymi, niezbędnymi do uruchomienia i eksploatacji platformy.  

Zamówienie obejmuje: 

− Dostawę fabrycznie nowej platformy, 

− roboty w zakresie niezbędnym do uruchomienia i eksploatacji platformy (Urządzenie musi spełniać wymagania 

Dyrektyw UE i być zgodne z przepisami i normami unijnymi. 

− doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji, 

− opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego, 

− przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi urządzenia 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zamontowania platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych fabrycznie nowej 

i sprawnej technicznie.  

 

Platforma 

Zamówienie w szczególności obejmuje: 

1. dostawę i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych: 

a) nowego fabrycznie i sprawnego technicznie,  

b) posiadającego następujące cechy techniczne: 

− przeznaczenie montażu: wewnątrz budynku 

− tor jazdy: prosty  

− składanie/rozkładanie manualne  

− udźwig min.225 kg 

− sposób montażu: bezpośrednio do ściany nośnej 

− napęd:  zębatkowy,  

− prędkość jazdy: min. 0,1 m/s 

− zasilanie: 230 V ,  

− moc silnika: min. 0,38 kW, 

− wymiary podestu platformy: 700-750 x mm , 

− Obsługa platformy: samodzielna przez osobę transportowaną, 

− sterowanie platformą: przyciski na platformie , 

− sprzęt fabrycznie nowy i sprawny 

− demontaż istniejącej barierki/balustrady 

2. doprowadzenia zasilania do urządzenia i wykonanie pomiarów elektrycznych, 

3. wywóz i utylizacja ewentualnych odpadów, 

4. sporządzenie protokołu dotyczącego pomiarów elektrycznych, 

5. przygotowanie pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej, 

6. zgłoszenie i uzyskanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), 

7. serwisowanie urządzenia w okresie gwarancji, 

8. konserwację urządzenia w okresie gwarancji, 

9. inne niezbędne prace towarzyszące. 

 

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał montażu, uruchomienia i sprawdzenia prawidłowości działania platformy 

przyschodowej 
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Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił bezpłatne przeszkolenie wyznaczonych osób w zakresie obsługi platformy 

przyschodowej 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z dostawą urządzenia dostarczył i wydał Zamawiającemu dokumenty dotyczące 

platformy przyschodowej , w tym instrukcję obsługi. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną i zamontowaną platformę 

przyschodową, liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem  i usunięciem awarii (w tym wymiana na nowe części) stwierdzonej 

w przedmiocie zamówienia, obciążają Wykonawcę. 

Gdy zaistnieje przypadek niemożności usunięcia awarii, Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze (schodołaz), 

oraz zapewni bezpłatną dostawę, montaż i uruchomienie tego sprzętu. 

Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

Zdjęcie miejsca montażu znajduje się  w załączniku nr 1a, rysunki poglądowe znajdują się w załączniku 1.1.a 

 


