Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa Zamówienia:

Modernizacja dwóch ramp przeładunkowych w WER w Pruszczu Gdańskim

Adres : ul. Handlowa 4 ul. Handlowa 4

80-900 Pruszcz Gdański

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych :
KOD CPV
42400000-0
45310000-3
45262600-7

urządzenia przeładunkowe
roboty elektryczne instalacyjne
różne specjalne roboty budowlane

Zamawiający :
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury ds. Nieruchomości w Gdańsku
80-940 Gdańsk ul. Targ Rakowy7/8

Opracował – Adam Pawlaczyk
tel. 502012429
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Spis zawartości Opisu przedmiotu zamówienia
Opis Przedmiotu zamówienia
Warunki realizacji
I. Część opisowa :
1. 1. Opis istniejącej sytuacji w zakresie doków i zainstalowanych w nich ramp przeładunkowych w
WER w Pruszczu Gdańskim
W WER w Pruszczu Gdańskim zaistniała konieczność wymiana i dopasowanie dwóch doków
służących obecnie do rozładunku/załadunku samochodów ciężarowych na doki do
rozładunku/załadunku samochodów ciężarowych i małych samochodów dostawczych do 3,5t.
Obecnie zainstalowane doki to kompletne doki z kołnierzami uszczelniającymi standard HORMANN,
brama z blachy stalowej lakierowanej w kolorze srebrnym RAL 9006, ocynkowanej ogniowo,
wypełnione pianką poliuretanową z pełną automatyką podnoszenia.
Doki mają zainstalowane rampy z jednoczęściowymi krótkimi klapami hydraulicznymi. Doki te dobrze
spełniają swoje funkcje przy obsłudze samochodów ciężarowych.

Obecny dok

2

Widok obecnej rampy od strony podjazdu
1.2 Oczekiwania Zamawiającego w stosunku do modernizacji dwóch doków przeładunkowych
Zamawiający oczekuje modernizacji w WER w Pruszczu Gdańskim dwóch doków nr 8 i nr 37
w sposób pozwalający z ich pomocą obsługę samochodów ciężarowych jak i samochodów
dostawczych do 3,5T
Różnica poziomu między rampami zainstalowanymi w hali technologiczne WER w Gdańsku,
a przestrzenia załadowczą pojazdów w I kategorii do 3,5T wynosi w zależności od modelu pojazdu od
50 do 60 cm. Różnica wysokości pomiędzy jednopoziomową posadzką hali technologicznej (wargą
istniejącej rampy ustawionej w poziomie) a poziomem terenu (nawierzchni przylegającej do doku)
wynosi - 1,1m

Dok nr 8 widok od strony hali
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Dok nr 8 widok od strony najazdu

Dok nr 37 z istniejąca rampą

Dok nr 37 widok od strony hali z widoczną rampą
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Modernizacji w dokach nr 8 i nr 37 maja zostać objęte istniejące tam rampy. Które należy wymienić na
rampy bardziej uniwersalne pozwalające na załadunek/rozładunek samochodów dostawczych
i ciężarowych. Nowo zainstalowane rampy powinny pozwolić na zachowanie funkcjonalności
istniejących bram.

2. Wymagania techniczne w stosunku do modernizowanej rampy
Dwa doki, które maja być zmodernizowane powinny zostać wyposażone w opisane poniżej rampy lub
rampy o podobnych parametrach technicznych i użytkowych współpracujące z istniejącymi bramami
Hormanna.
Zamawiający proponuje instalację w dwóch dokach ramp Hormanna z wyposażeniem:
2.1 Rampa hydraulicznej przeładunkowa HTLV-3 model montażowy F- wersja ramowa
Wymiary rampy 2000x4500, wymiary gniazda w świetle 2070x4495
Nośność znamionowa 60kN
Wyrównywanie poziomów +540mm/ -690mm
Wysokość zabudowy rampy przeładunkowej dobrać do istniejącego podłoża hali

2 szt.

Platforma elastyczna stalowa. Powierzchnia zewnętrzna platformy wykonana z profilowanej stali o
właściwościach antypoślizgowych, wzmocniona od spodu profilami, z tyłu stabilne zawiasy łączące z
ramą , płaskie przejścia do wysuwanego najazdu, czarno-żółte oznakowanie ostrzegawcze.
Grubość platformy 8-10mm
Klapa stabilna 3-częściowa długość 1000mm, wysuwanym najazdem górna powierzchnia ze stali
profilowanej o właściwościach antypoślizgowych, wzmocniona pod spodem profilami, oznaczenie
pozycjonowania, ograniczniki pozycjonowania, przednia krawędź z płaskim przejściem, kształt klapyR (prosta klapa)
Model ramowy F do montażu przez spawanie w gnieździe wykonanym zgodnie z wytycznymi
producenta ramy
Napęd rampy:
układ elektrohydrauliczny, silnik trójfazowy, dwa główne siłowniki, jeden siłownik wysuwanego
najazdu, funkcja zatrzymania awaryjnego
Sterowanie rampy: Sterowanie w ekranowanej obudowie Stopień ochrony IP65 sterownik foliowy
zintegrowany z obudową do oddzielnej obsługi rampy przeładunkowej i wysuwanego najazdu przez
przytrzymanie wciśniętego przycisku, przycisk „AUTO” do automatycznego cofania w położenie
spoczynkowe, przełącznik wyboru pracy, wyłącznik główny odłączający wszystkie bieguny, wyłącznik
awaryjny blokady ponownego rozruchu.
2.2 Stalowy podest PT2 do rampy przeładunkowej 2 szt.
Podest powinien być dobrany do dostarczonej rampy
parametrach użytkowych nośność 60kN
2
elementy podestu obciążalne do 10kN/m
konstrukcja podestu stalowa przewidziana dla ramp HTL jako model szalunkowy P przystosowana do
bram segmentowych
Szerokość zewnętrzna podestu
3500mm
Szerokość zamówieniowa
2000mm
Długość zamówieniowa
2000mm
Wysokość podestu
1100mm

2.3 Domek przeładunkowy LHP2 wypełniony panelami typu Sandwich
2 szt.
W celu poprawienia warunków przeładunku Zamawiający proponuje zainstalować przy dokach nr 8
i nr 37 dwa domki przeładunkowe opisane poniżej
Zamawiający dopuszcza instalację domków przeładunkowych o podobnych parametrach technicznych
i użytkowych jak opisane, powinny one współpracować z istniejącymi bramami Hormanna
i zaproponowanymi do instalacji rampami
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widok zainstalowanego domku
o

Kąt ustawienia 90
Szerokość znamionowa ok. 3625mm
Długość znamionowa ok.3815/3680mm poziomu hali
Poszycie ścian bocznych i dachu z zastosowaniem paneli warstwowych 60mm
Konstrukcja ramowa z ocynkowanej stali
Dach wykonany ze spadkiem w kierunku frontu
Kolor poszycia zewnętrzny
RAL 9002 szarobiały
Kolor poszycia dachu
RAL 9002 szarobiały
Kolor profilowanych listew krawędziowych RAL 9002
3. Prace montażowe i przygotowawcze.
Zamawiający w ramach podpisanej Umowy oczekuje od Wykonawcy realizacji całości dostaw
potrzebnych materiałów, urządzeń, wyposażenia oraz wszelkich prac związanych z realizacją
zamówienia miedzy innymi:
- demontaż używanych dotychczas dwóch ramp z przekazaniem ich służbie technicznej w WER
w Pruszczu Gdańskim w dokach nr 8 i nr 37
- przygotowanie podłoża, ścian, pod konstrukcje ramp, niezbędne prace budowlane
montaż dwóch ramp przeładunkowych HTVL 3_F
- montaż dwóch podestów PT2
- montaż dwóch domków przeładunkowych LPH2

II. Warunki realizacji Umowy
1.Realizacja zadania nastąpi w oparciu o zawartą Umowę i na warunkach ujętych w Opisie przedmiotu
zamówienia w terminie nie dłuższym jak 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
2. Miejsce prowadzonych prac przez Wykonawcę powinno być zabezpieczone w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. Realizacja zadania odbywać się będzie
na czynnym obiekcie.
W ramach prac przygotowawczych związanych z realizacja zadania należy wykonać :
- zabezpieczenie i wydzielenie dróg komunikacyjnych, którymi odbywać się będzie dostawa
podzespołów i urządzeń

6

- uzgodnienie z Zamawiającym pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz miejsca
magazynowania wartościowego sprzętu przed lub w trakcie przekazania placu robót.
3. Terminy prac przygotowawczych i montażowych muszą zostać ustalone z Zamawiającym, tak aby
zminimalizować czas wyłączenie obu doków z eksploatacji do niezbędnego minimum.
4. Wymagania gwarancyjne
Na przedmiot umowy tj. na roboty przygotowawcze, montażowe, instalacyjne nowo zainstalowane
kompletne rampy, domki przeładunkowe Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji
licząc od daty odbioru końcowego.
a) W ramach gwarancji Wykonawca dokona naprawy i przeglądów serwisowych dostarczonych ramp i
domków w terminach:
- zgłoszenie awarii–
5 dni w tygodniu 8 godz/dobę (8:00 – 16:00)
- przystąpienie do naprawy maksimum do 3 dni roboczych
- naprawa maksimum do 10 dni roboczych
b) jeżeli awarii ulegną podzespoły ramp i domków wynikające z wad własnej produktu Wykonawca
przeprowadzi ich skuteczną naprawę lub wymieni na fabrycznie nowe na własny koszt
c) w przypadku uszkodzenia rampy, domku z winy użytkownika Wykonawca wyceni koszty naprawy,
wymiany części/podzespołów, przekaże wycenę z specyfikacją uszkodzonych części/podzespołów do
naprawy lub wymiany do zaakceptowania Zamawiającemu, który wyrazi zgodę na piśmie na naprawę
lub podejmie w tej sprawie inną decyzję.
d) koszty wymiany przez Wykonawcę w czasie przeglądów serwisowych części eksploatacyjnych
ponosi Zamawiający po uprzednim ich zaakceptowaniu
d) dokonanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakichkolwiek napraw lub wymiany części we
własnym zakresie, podłączeń urządzeń dodatkowych nie skonsultowanych z Wykonawca spowoduje
utratę gwarancji
e) w czasie gwarancji Wykonawca dokona 5 płatnych przeglądów serwisowych dwóch ramp i dwóch
domków niezbędnych do utrzymania gwarancji na warunkach finansowych określonych przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym do postępowania przetargowego.
5.Metoda wykonania oraz prowadzenia robót :
-całość robót wykonywać zgodnie z dokumentacja przetargową , warunkami technicznymi wykonania
robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
pracy a także przepisami p-poz
-Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26Wrzesnia 1997rW sprawie ogólnych
przepisów BHP ( Dz.U.Nr 129/97 poz 844)
-na terenie budowy powinien przebywać cały czas pracownik nadzoru średniego ramienia
wykonawcy.
- w trakcie prowadzenia robót bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP w zakresie montażu ,
składowania materiałów, oznakowania miejsc bezpiecznych itp.
-warunkami wykonania robót instalacyjnych i budowlanych.
- w miejscach roboczych , jak również w miejscach składowania zapewnić odpowiednie oznakowanie ,
umieścić napisy ostrzegawcze . Robotnicy powinni być poinformowani o niebezpieczeństwach i
zagrożeniach związanych z realizacja zadania . Miejsce pracy wyposażyć w apteczkę wyposażoną w
środki opatrunkowe i podstawowe medykamenty.
6. Wykonawca udzieli instruktażu w obsłudze ramp użytkownikom ramp, których listę do
poinstruowania przekaże Zamawiający
7. Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczną urządzeń, instrukcję obsługi ramp i domków w
języku polskim.
Zestawił
Adam Pawlaczyk
20.12.2017
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