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Nazwa budowy:  Szkoła  podstawowa w Ruszowie 
Adres budowy:   ul. Zgorzelecka 2, 59-950 RUSZÓW 
Obiekt:                winda platformowa dla niepełnosprawnych 
 
 
Inwestor: 
GMINA WĘGLINIEC 
UL. SIKORSKIEGO 3 
59-940 WĘGLINIEC 
NIP:615-18-08-660 
 
 
Rodzaj robót: mechaniczno - elektryczne 
 
CPV: 45351000-2, Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
 
Kody CPV: 

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
 
 
Winda platformowa dla osób niepełnosprawnych montowana przy balustradzie 
wewnętrznej klatki schodowej o trzech przystankach i 6-ciu zakrętach 90o wyposażona 
w zwalniacz na zakrętach z trzema kasetami wezwań. 
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                                        Przedmiar robót 

WINDA PLATFORMOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja:  59-950 RUSZÓW    ul.  ZGORZELECKA 2 
                     (kod - miejscowość) 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
 1 KNR 7-330101-01-090 

Charakterystyka Robót:  Tablica: 0101 
 1.Montaż prowadnic  

 2.Montaż zespołu napędowego 

 3.Montaż  
4.Montaż platformy 

5.Montaż toru jezdnego krzywoliniowego 

6.Montaż tablicy sterowniczej 
 7.Montaż wyposażenia elektrycznego 

 8.Montaż osprzętu elektrycznego 

 9.Montaż instalacji ochronnej dźwigu 

 

Dźwigi towarowe małe o nośności 100 kg, 

wysokości kondygnacji 3,20 - 3,50 m, 

wysokość podnoszenia do 2 przystanków. 

Winda platformowa o wymiarze zestawu po 

złożeniu 370 mm o 6-ciu zakrętach 90 stopni 

i trzech przystankach z miękkim startem 

sterowana elektronicznie z najazdem 

prostopadłym do toru z kasetą wezwań 
 

kpl 1,00 

 

2 KNR 7-330101-02-090 Dźwigi towarowe małe o nośności 100 kg, 

wysokości kondygnacji 3,20-3,50 m, za 

dodatkowy 1 przystanek podnoszenia 

 

kpl 1,00 

 

3 KNR 7-330108-01-090 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0108 

 1.Regulacja aparatów elektrycznych  
2.Regulacja aparatury  

 3.Regulacja urządzeń zabezpieczających 

 4.Smarowanie urządzeń współpracujących 
 5.Próbna jazda oraz regulacja utrzymania 

platformy 

 6.Sprawdzenie wyłączników końcowych i 
krańcowych 

 7.Próbna ja zda z obciążnikiem 100% 
dźwigu 

 8.Odbiór techniczny przez RDT 

 9.Wykonanie prób z obciążeniem 110% i 
150% 

 10.Przekazanie dźwigu inwestorowi 

 

Próby po montażu, regulacja i odbiory 

dźwigów towarowych 100 kg do 4 

przystanków 
 

kpl 1,00 

 

4 KNR 7-339901-01-020 Nakłady roboczogodzin za dodatkowe 

wyposażenie dźwigów towarowych małych o 

nośności do 250 kg, za pierwsze dodatkowe 

dojście 

 

szt 1,00 

 

5 KNR 7-339901-03-040 Nakłady roboczogodzin za dodatkowe 

wyposażenie dźwigów towarowych małych o 

nośności do 250 kg, za zwiększoną wysokość 

kondygnacji powyżej 2,80 m 

 

m 1,00 

 

6 KNR 7-339906-01-090 Dźwigi towarowe małe o nośności do 250 kg 

i wysokości kondygnacji 3,20 m, dwa 

przystanki. Materiały pomocnicze dla 

tablicy 0101 

 

kpl 1,00 

 

7 KNR 7-339906-02-090 Dźwigi towarowe małe o nośności do 250 kg 

i wysokości kondygnacji 3,20 m, dodatkowy 

jeden przystanek. Materiały pomocnicze dla 

tablicy 0101 

 

kpl 1,00 

 

Sporządził: 
IPON Projektowanie Legnica  51/81/Lw ul. Łowicka 12/6; 59-220 Legnica  
 


