
 

Kraków, dnia 01.04.2019 

Załącznik nr 1 zaproszenia do składania ofert na Dostawy i usługi związane z instalacją nowej drukarki z 

modułem zadruku zabezpieczeń przed nielegalnym kopiowaniem 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I. prace adaptacyjne niezbędne do realizacji celem przystosowania obiektu do instalacji maszyny 

fleksograficznej 

II. instalacje wentylacji i klimatyzacji 

III. rozładunek maszyny fleksograficznej z wykorzystaniem dźwigu i specjalistycznych wózków 

widłowych 

Ad. I. 

Zakres kosztowy do uwzględnienia w ofercie: 

 Koszt pracy (robocizna)  

 Materiały do  wykonania zlecenia 

 Materiały pomocnicze do wykonania zlecenia  

 Zapewnienie niezbędnego sprzętu do wykonania prac 

 Zabezpieczenie stanowiska pracy 

 Sprzątanie i wywóz odpadów 

 Przedmiar (kosztorys ślepy) 

Zastosowane skóty: W. – wysokość;  Dł. – Długość; Sz.-Szerokość; G. - Grubość; ɸ - średnica 

 

 

Lp. 

 

 

Zakres Robót 

 

 

Parametry 

 

 

Ilość 

1. Zabezpieczenie ściany w celu wykonania otworu do 

wprowadzenie elementów maszyny zgodnych z 

Załącznikiem Lista transportowa maszyny. 

Zabezpieczenie w formie nadproża z dwóch 

dwuteowników 

 

 Dwuteownik  140; 

2x3,7 

2x3,7 mb 

2. Prace wyburzeniowe: wykonanie otworu w ścianie 

do wprowadzenia maszyny 

W.: 3,5 m 

Dł.: 3 m 

G.: 45cm 

1 szt. 

3. Uzupełnienie ściany w miejscu wykonania otworu.  

Ściana murowana, mur dwuwarstwowy ocieplony, 

dopasowany do parametrów ściany 

W.: 3,5 m 

Dł.: 3 m 

G.: 45cm 

1 szt. 

4. Instalacja tymczasowej platformy rozładunkowej i  

posadowienie jej na istniejących płytach 

chodnikowych. Konstrukcja i wykonanie 

W.: 1,6 m 

Dł.: 3,5m 

Sz.: 3 m 

1 szt. 



zapewniające stabilny rozładunek elementów za 

pomocą dźwigu i wózka widłowego (zgodnie z 

załącznikiem– lista transportowa maszyny) oraz 

możliwość wprowadzenia elementów na rolkach 

rozładunkowych – stabilne przesuwanie w jednym 

poziomie.  

5. Demontaż podestu z pkt 4 i przywrócenie otoczenia 

zakładu do stanu poprzedniego 

 1 szt. 

6. Wykonanie wzmocnienia posadzki pod maszyną z 

zastosowanie okucia stalowego, posadzka 

betonowa wraz z warstwą uszlachetniającą 

 Kątownik 50x50mm 

 Zbrojenie pręty 

stalowe  ɸ12 żebro, 

żebrowane, oczko 

20cmx20cm w 

podwójnej siatce 

 Posadzka betonowa 

40cm; Beton B-30; 

warstwa 

uszlachetniająca 2 

mm 

 Kątownik: 26mb 

 Pręty stalowe: 800 kg  

 Siatka 2m x 11m 

 Posadzka betonowa 

2m x 11m 

7. Instalacja stalowych drzwi ewakuacyjnych wraz z 

ościeżnicą i zamkiem antypanicznym 

 Sz. 1100mm 

 W. 2100mm 

 Gł. 40mm 

1 szt. 

8. Wykonanie posadzki przemysłowej na powierzchni 

hali 130m2 w tym podlewka samopoziomująca 130 

m2 oraz wylewka przemysłowa 80m2, wylewka 

przemysłowa elektrostatyczna 50m2 

 Podlewka 

samopoziomująca 

grubość 7cm + 

wylewka 

przemysłowa 

Podlewka 

samopoziomująca 130m² 

Wylewka przemysłowa 

80m² 

Wylewka (posadzka) 

przemysłowa 

elektrostatyczna 50m2 

9. Wykonanie odprowadzenia ładunku elektrycznego 

(uziemienia) poza budynek 

 Osobne uziemienie 

dla maszyny oraz dla 

strefy 

bezpieczeństwa 

10 mb + 15 mb 

10.   Doprowadzenie przyłącza elektrycznego do 

maszyny  

Kabel miedziany; 

przekrój przewodu 4 x 

120 

10mb 

11. Wykonanie ścianki wewnętrznej oddzielającej 

strefę mycia od części operacyjnej hali  

Materiał regips Dł. 4,8m 

W.: 5m 

Gr. 10 cm 

12. Wykonie oświetlenia stanowiskowego dla maszyny moc punktu 500 luksów 

(lx), oprawy LED, 

standard IP65/EX 

 

Liczba lamp: 15 EX 



13.  Instalacje elektryczna: 5 gniazd podwójnych + 2x 

gniazda siłowe 

 1. Kabel 3 x 1,5mm² 

 2. Kabel 4 x 2,5mm 

 1. Kabel 60 mb  

 2. Kabel 40 mb 

14. Malowanie pomieszczenia (ściany + sufit) Dwie warstwy farby; 1 

warstwa emulsja od 

poziomu 180 cm, 2-ga 

warstwa lamperia farbą 

olejną do wysokość 

200cm 

Dł. 18,5m 

Szer. 9m 

Wys. 5m 

15. Instalacja grzejników  5kW/szt. 5 szt. 

16. Doprowadzenie wody do maszyny (instalacja 

wewnętrzna wody) 

10MB orurowania fi ¾`` 

PP zgrzewalna 

10 MB 

 

Przedmiar: kosztorys ślepy 



 

 



 

Ad. II. 

1. Dostawa i montaż 2 kompletów nowych klimatyzatorów kanałowych wraz z instalacjami na 

potrzeby chłodzenia hali z nową maszyną:   

a) Zakres rzeczowy: 

 2 klimatyzatory, moc chłodnicza: 14 kW każdy  

 zewnętrzne agregaty do klimatyzatorów (2 szt.) 

 zewnętrzne czerpnie powietrza do klimatyzatorów (2 szt.) 



 rozdzielacze z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w 3 odejścia okrągłe na wymiar fi 315 

(2 szt.)  

 system rozprowadzenia kanałami do 5m od urządzenia dla każdego z odejść zakończone 

izolowanymi skrzynkami rozprężnymi z przepustnicami i nawiewnikami  

b) Instalacja: 

 podwieszenie pod stropem po dwóch przeciwnych końcach hali na wysokości ok. 4m od 

poziomu posadzki 

 wykonanie instalacji czerpania powietrza 

 instalacja odprowadzenia skroplin 

2. Dostawa i montaż okapów nad przestrzenią maszyny 

a) Zakres rzeczowy: 

 3 okapy szeregowe o wymiarach: 115 cm x 165 cm każdy  

 2 kanały wentylacyjne spiro z blachy ocynkowanej połączone do systemu wyciągowego 

 2 zawory wyciągowych fi 125 

 wentylator wyciągowy przeciwwybuchowy  

b) Instalacja: 

 instalacja okapów szczelnie jeden obok drugiego 

 całość połączona w jedną instalację wyciągową wychodzącą poza halę 

 

3. Dostawa i montaż systemu wyprowadzenia emisji z maszyny  

 trzy niezależne systemy wyprowadzenia, zgodnie z wytycznymi producenta (załącznik 

Emitory i Przyłącza) 

Specyfikacja wentylacji/klimatyzacji w obiekcie z uwzględnieniem rzutu maszyny na hali







Ad. III. 

Lista transportowa maszyny z instrukcją rozładunku 

 



Instrukcja rozładunku: 

 Transport będzie wykonany z trzech LKW  

 Rozładunek i instalacja za pomocą wózka widłowego z udźwigiem min. 7T 

 Rozładunek z podestu (rampy) o wymiarach: długość 3 500 mm; szerokość 3 000 mm 
(szerokość równa otworowi w ścianie) 

 Zakładany czas pracy dźwigu (rozładunku) 2 rbh 

 Zakładany czas pracy wózka widłowego 2 dni robocze 

 Kolejność rozładunku i zmagazynowania będzie następująca: 
1. Zespół Nawijania 
2. Zespół Odwijania 
3. Górna Rama + pokrywy 
4. System pompowania farby 
5. Szklane drzwi i osłony 
6. Zespół suszenia – załadowany na rolki, wprowadzony prostopadle do hali (długość 6 200 

mm), odwrócony o 90 stopni i przysunięty do ściany po lewej lub prawej stronie otworu 
7. Zespół kontroli + Rozdzielnia elektryczna 
8. Zespół druku – załadowany na rolkach, wprowadzony prostopadle i obrócony o 90% 

(długość 3 900 mm vs 3 500 mm otwór w ścianie) 
9. Komory raklowe 

Rozładunek zostanie wykonany zgodnie z załączonym schematem (instrukcją) magazynowania na 
przestrzeni technologicznej hali: 
  

 
 



Kolejność instalacji części pierwszych maszyny dla zapewnienia płynnej instalacji.  

1.    Zespół Nawijania + Zespół Odwijania + Górna Rama + pokrywy 
2.    System pompowania farby 
3.    Zespół kontroli  + Rozdzielnia elektryczna  
4.    Zespół druku 
5.    Zespół suszenia – przesuwamy na rolkach wzdłuż maszyny i podnosimy wózkiem 

widłowym operującym z platformy przez wykonany otwór w ścianie   
6.    Komory raklowe 

 


