
ZAPYTANIE OFERTOWE NA  WYKONANIE  ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO SZYBÓW 

WINDOWYCH, URUCHAMIANYCH AUTOMATYCZNIE Z SYSTEMU WYKRYWANIA DYMU W 

BUDYNKU PRZY UL TARGOWEJ 49/51 W WARSZAWIE. 

 

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do 

składania ofert na wykonanie oddymiania grawitacyjnego szybów windowych, 

uruchamianych automatycznie z systemu wykrywania dymu. 

W ramach prac związanych z montażem systemu należy: 

1. Wykonać projekt dokumentacji wykonawczej 
  a/ dokumentacje konstrukcyjną, ( m.in. rysunek szybu uwzględniający otwory i sposób   

ich zabezpieczenia w nadszybiu i ewentualnie podszybiu) 

   b/ dokumentację branżową systemu oddymiania (m.in schemat podłączenia 

sterowania klap oddymiającej w aparaturze sterowej dźwigu), 

   c/  uzgodnić projekt z Rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych ( m.in 

opracować scenariusz pożarowy dotyczący pracy dźwigu w przypadku pożaru), 

d/  przed przystąpieniem do prac uzgodnić w UDT dokumentację wykonawczą  

2. Wyciąć otwory  pod kanały oddymiające w  górze szybów windowych oraz 

stropodachu w łącznej ilości 4 sztuk. 

3. Wykonać dwa kanały oddymiające przechodzące przez pomieszczenie starej 
maszynowni windowej. Kanały winny być wykonane z płyt  cementowo – wapiennych 
posiadających dopuszczenie CNBOP i ITB. Montaż kanałów oddymiających w 
wyciętych otworach, uszczelnienie przestrzeni obok kanałów. 

4. Zamontować dwie klapy oddymiające na kanałach oddymiających  wraz z 
podłączeniem siłowników. 

5. Zamontować w przestrzeni szybów detektorów liniowych zasysających, 
rozprowadzenie rurociągu próbkującego przez całą wysokość szybu windowego. 
Współpraca z firmą konserwująca windę. 

6. Zamontować centralę oddymiającą na kanałach oddymiających wraz z podłączeniem 
siłowników. 

7. Zaprogramować oraz i uruchomić system. 
8. Sporządzić dokumentację powykonawczą.  
9. Dostarczyć certyfikaty urządzeń użytych podczas wykonywania prac. 
 

Zamontowany system klap oddymiających winien współdziałać  z system awaryjnego 
uwalniania ludzi w razie zagrożenia pożarowego.   
 
 
 
 



Zestawienie elementów: 

 

L.p. Materiał Jed. Ilość 

1 Klapa oddymiająca wym. 1,0m x 1,0m z siłownikiem elektrycznym 
wykonana z poliwęglanu komorowego kolor mleczny, podstawa wys. 
35 cm 

 
szt. 

 
2 

2 Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L2G szt. 1 

3 Przycisk oddymiania RPO-01 szt. 1 

4 Zasilacz buforowy 24V1,2Ah szt.  2 

5 Akumulatory 12V7Ah szt. 4 

6 Detektor zasysający dymu + rurociąg zasysający montowany 
w szybie windowym 

kpl. 2 

7 Kanał oddymiający o wymiarze 1,0m x 1,0m wykonany  
w technologii Promat o odporności pożarowej EIS60 

kpl. 2 

8 Obróbka blacharska kanału od strony stropodachu  kpl. 2 

9 Wycinanie otworów pod kanał oddymiający o wymiarze 1,05m  
x 1,05m 

kpl. 4 

10 Przewód ognioodporny HDGs 3x2,5 mm2 (zasilanie centrali  
i zasilacza buforowego    

mb. 100 

11 Przewód ognioodporny HDGs 3x1,5 mm2 (zasilanie siłowników klap 
oddymiających)    

mb. 50 

12 Przewód ognioodporny HTKSHekw PH90 4x2x0,8 mm2 (zasilanie 
przycisku RPO-01)    

mb. 20 

13 Puszka PIP-1A szt. 3 

14 Naprawa uszczerbków powstałych w czasie wycinanie otworu pod 
kanał 

kpl. 4 

 

 

I. Oferta powinna zawierać: 

1/ proponowany termin wykonania robót, 

2/ okres rękojmi i gwarancji na roboty, 

3/ cenę wykonanej naprawy, 

  4/ warunki płatności. 

 II. Dokumenty składające się na ofertę: 

1/ wycena prac, (kosztorys ), 

2/ wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności      

gospodarczej, 



3/ oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie 

upadłościowe, 

4/  wykaz prac o podobnym zakresie w ostatnich 2 latach. 

5/ kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia budowlane  do 
realizacji zamówienia oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa.   

 

 Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie 

podlegające odrzuceniu.  

- Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 

 

Termin składania ofert: do  dnia 10 sierpnia 2015 r. na adres SBM „Targowa” ; 03-733 

Warszawa ul Targowa 26/30 lub adres internetowy  sekretariat@sbm-targowa.pl 

 

Preferowany termin realizacji zamówienia III/IV  kwartał 2015 r. 

 

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem 

Spółdzielni  22 818-52- 51 lub tel. 505 050 778. 

 

        Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA” 

Warszawa, 15 lipca 2015 r. 

 

 

 


