Innovative Wood Coaster - Mega Coaster (“ride”,
“wood roller coaster") - implementation of the
innovative vibration damping mechanism (vibroisolator). Implementation of research and
development results according to patent
application P-417945

Innowacyjny Wood Coaster -Mega Coaster
(„urządzenie”; „rollercoaster drewniany” ) –
wdrożenie innowacyjnego sposobu i elementów
tłumiących drgania (wibroizolatora). Wdrożenie
wyników prac badawczo-rozwojowych według
zgłoszenia patentowego P-417945
Wymagania Zamawiającego.

Awarding Entity requirements.

1.

1.

Dane Techniczne urządzenia typu Mega
Coster podtyp Wood Coaster:
a. Konstrukcja – Stalowo- drewniana.
b. Długość toru – 1300 metrów lub więcej;
c. Maksymalna wysokość konstrukcji –60
metrów;
d. Prędkość maksymalna –nie mniej jak 110 115 km/h/;
e. Ilość inwersji (obrotu 360 stopni) – nie mniej
jak 3;
f. Tłumik (amortyzator) drgań zgodny z opisem
patentowym P-417945 lub zgodny z
równoważnym rozwiązaniem na zasadach
opisanych w Zapytaniu ofertowym wymienny - w zestawie . Amortyzator
wibracyjny montowany w miejscach
narażonych na wibracje.
g. Preferowane maksymalne przeciążenia: 4 G;
h. Preferowane e maksymalne przeciążenia
ujemne: -1.2 G;
i. Liczba pociągów – 2
j. Liczba wagoników w pociągu – 6 (6 rzędów
po 2 osoby w rzędzie)
k. Liczba pasażerów w pociągu – 24 osoby
l. Ograniczenie wzrostu – od 120 cm
m. System blokujący - indywidualny uchwyt
zabezpieczający.
n. System zamykający - podwójny hydrauliczny
mechanizm zamykający.
o. Całkowity czas jazdy z wyłączeniem
wsiadania/wysiadania – nie mniej jak 110
sekund.
p. Czas wsiadania/wysiadania – pomiędzy 4050 sekund.
q. Czas startu pomiędzy pociągami na stacji –
80 – 85 sekund.
r. Zakładana przepustowość na godzinę – około
1400 pasażerów (+/-400 pasażerów).
s. Główny system napędowy – Napęd
łańcuchowy z silnikiem.
t. Główny system hamulcowy – magnetyczny.
u. Tor boczny – Wymagamy w cenie.
v. Włącznik automatyczny – Wymagamy w
cenie
w. Zasilanie – w zakresie 400 – 600 kVa
x.

W ramach udzielonej gwarancji Dostawca
przekaże Zamawiającemu wraz z odbiorem

Technical data of the ride type: Mega Coaster,
subtype: Wood Coaster:
a. Construction - of wood.
b. Track length - 1300 meters or more;
c. Maximum construction height -60 meters;
d. Maximum speed – not less than 110 -115
km/h/;
e. Number of inversions (360 degree rotation...)
– not less than 3;
f. Damper (shock absorber) of vibrations
compliant with the patent description P417945 or compliant with an equivalent
solution as described in the Request for
Proposal. - removable - included. Vibratory
absorber mounted in places subject to
vibration.
g. Preferred maximum gravity loads: 4 G;
h. Preferred maximum negative gravity loads: 1.2 G;
i. Number of trains – 2
j. Number of coaches per train – 6 (6 rows of 2
people per row)
k. Number of passengers per train – 24 people
l. Height limitation – from 120 cm
m. Locking system - individual security handle.
n.

Closing system - double hydraulic closing
mechanism.
o. Total driving time excluding getting
on/getting off – not less than 110 seconds.
p. Time of getting on/getting off – between 4050 seconds.
q. Start time between trains at the station - 80 85 seconds.
r. Assumed capacity per hour – approx. 1400
passengers (+400 passengers).
s. Main drive system – Chain drive with engine.
t.
u.
v.

Main braking system - magnetic.
Side track – Required to be included in price.
Automatic switch – Required to be included
in price
w. Power supply – in the range of 400 - 600
kVA
x. Under the guarantee, the Supplier shall
provide the Awarding Entity with a basic
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y.

z.

urządzenia podstawowy zestaw części
zamiennych. Dostawca zapewni serwis
urządzenia 7 dni w tygodniu 24H na dobę
poprzez sieć Internet, a w przeciwnym razie
dokonana wymaganych napraw w czasie bez
zbędnej zwłoki – nie dłużej jak 72H od daty
zgłoszenia.
Ułatwienia
dla
niepełnosprawnych
konstrukcja urządzenia umożliwi korzystanie
przez niepełnosprawnych.
Urządzenie typu rollercoaster drewniany Wood Coaster – zgodnie z założeniami
zgłoszenia patentowego nr P-417945
powinno charakteryzować się redukcją drgań
z uwagi na zastosowanie, zgodnie z ww.
założeniami,
wypełnienia
profili
kompozytem
elastromerowym
–
lub
zgodnego z równoważnym rozwiązaniem na
zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym.
Wskutek
wprowadzenia
rozwiązania
przedstawionego
w
ww.
zgłoszeniu
patentowym
planowany
rollercoaster
drewniany powinien osiągnąć następujące
cechy/korzyści
odróżniające
go
od
dotychczas dostępnych technologii na rynku:
i.
izolacja drgań mocowania toru;

y.

z.

isolation
of
track
fastening
vibrations;
ii.
bogie base vibration isolation;
iii.
noise level reducing;
iv.
prolonged service life of the drive
system;
v.
reduced maintenance time;
vi.
more
advanced
evolutions
including inversions;
vii.
larger-dimensions constructions;
viii.
operating costs reduction;
aa. Guaranteed evolutions that should be used in
the roller coaster:
1.
big drop;
2.
camelback;
3.
reversing
camelback;

izolacja drgań podstawy wózka;
zmniejszenie poziomu hałasu;
wydłużenie
czasu
eksploatacji
systemu jezdnego;
v.
skrócenie czasu obsługi technicznej;
vi.
bardziej zaawansowane ewolucje –
m.in. inwersje;
vii.
większe gabarytowo konstrukcje;
viii.
zmniejszenie kosztów eksploatacji;
aa. Gwarantowane ewolucje, które powinny
zostać zastosowane w rollercoasterze:
1.
wielki zjazd (tzw. big drop);
2.
garb wielbłąda (camelback);
3.
odwrócony
„garb
wielbłąda
(rewersing camelback);
4.
„łuk bawarski (bayern curves);
5.
fala (wave turn);
6.
prawostronna karuzela (right-hand
carousel);
7.
skręt w stanie nieważkości (Zero-G
S-Turns);

2.

Wood Coaster –
according to the
assumptions of the patent application No. P417945, the device should be characterized
by reduction of vibration due to profiles
filling with elastomer composite, according
to the above assumptions. = or compliant
with an equivalent solution as described in
the Request for Proposal. As a result of the
solution presented in the aforementioned
patent application the proposed wood roller
coaster should achieve the following
features/advantages that distinguish it from
the other technologies available on the
market:
i.

ii.
iii.
iv.

8.

spare parts kit at the acceptance. The
Supplier shall provide the ride service 7 days
a week, 24 hours a day via the Internet, or
otherwise, shall make the required repairs on
time without undue delay - no later than 72
hours from the date of notification.
Disabled facilities - the design of the ride will
enable
the
disabled
to
use
it.

podskok (bunny hop).

Zakres dostawy zawarty w cenie – co najmniej to
co poniżej:

Tor i kolumny:
1. Tor metalowo drewniany I BOX i kolumny.
2. Drewno w standardowym wymiarze.

2.

4.
5.
6.

bayern curves;
wave turn;
right-hand

carousel;

7.

Zero-G

S-Turns;

8.

bunny hop.

Scope of delivery included in the price - at least,
as follows:

Track and columns:
1. Metal and wooden track I BOX and columns.
2. Wood in standard dimensions.
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3. Any bolts, anchor bolts and foundation
templates.
4. Trains.
5. Automatic gates.
6. Escape and maintenance platforms.
7. Side track.
8. Automatic circuit-breaker

3. Wszelkie śruby, kotwy mocujące oraz
szablony fundamentowe.
4. Pociągi.
5. Bramki automatyczne.
6. Platformy ewakuacyjne oraz konserwacyjne.
7. Tor boczny.
8. Wyłącznik automatyczny
Pociągi:
9. System
automatycznego
uwalniania
urządzenia przytrzymującego.
10. Podwójny układ hydrauliczny w pociągach.
11. Sprężynowe prowadnice i koła.
12. Modelowanie/wygląd zewnętrzny pociągów.
13. Jeden zapasowy pośredni wagonik ( nie
pierwszy, ani ostatni ).
14. System kontroli jazdy.
15. Szafy sterownicze.
16. Hamulce Magnetyczne.
17. Przewody elektryczne, hydrauliczne i
pneumatyczne, przewody i węże.
18. Czujniki, koryta kablowe i złącza.
19. Kompresor.

Trains:
9.
10.
11.
12.
13.

Instalacja:

Installation:

20. Nadzór
nad
instalacją,
uruchamianie
i
szkolenie
Zamawiającego.
3.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20. Supervision
of
installation,
testing,
commissioning and training of the Awarding
Entity's personnel.

testowanie,
personelu

Zastosowanie w rollercoastrze tłumika drgań i
sposób tłumienia drgań [wibroizolator]

Automatic retarder release system.
Double hydraulic system in trains.
Spring guides and wheels.
Modeling/external appearance of trains.
One spare intermediate coach (not the first
and not the last one).
Ride control system
Control cabinets.
Magnetic Brakes.
Electrical wires, hydraulic and pneumatic
pipes, hoses.
Sensors, cable channels and connectors.
Compressor.

3.

Use of vibration damper and method of
vibration damping in the roller coaster [vibroisolator]

W rollercoasterze konieczna będzie możliwość
zastosowania przez Zamawiającego tłumika drgań
zgodnego ze zgłoszeniem patentowym nr P-417945 –
lub zgodnego z równoważnym rozwiązaniem na
zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym.
Przedmiotem tego wynalazku jest tłumik z materiałem
sypkim oraz sposób tłumienia drgań za pomocą
konstrukcji z materiałem sypkim. Wyciąg z raportu
badawczego w sprawie zastosowania tego
rozwiązania
w
rollercoasterze,
a
także
dokumentacja patentowa dostępna będzie dla
oferentów po uprzednim pisemnym zobowiązaniu
się przez nich do zachowania poufności w zakresie
informacji poufnych.

It is necessary that the Awarding Entity uses a
vibration damper in the roller coaster in accordance
with the Patent Application No. P-417945. - or
compliant with an equivalent solution as described in
the Request for Proposal. This invention relates to a
damper with loose fill material and a vibration
damping method using a construction with loose fill
material. Extract from the research report on the
use of this solution in the roller coaster and the
patent documentation shall be available to
tenderers upon their prior written confidentiality
commitment.

Przy
składaniu
oferty
konieczne
jest
przedstawienie przez Dostawcę wykazu elementów
toru, które są narażone na największe drgania i
uwzględnienia mocowania w newralgicznych
punktach tłumika drgań, który będzie elementem
nadającym się do montażu i demontażu bez
wpływu na walory użytkowe urządzenia.

When submitting a tender, it is necessary for the
Supplier to provide a list of the track components
that are subject to the greatest vibration and to
include a vibration damper mounted at critical
points, which will be suitable for assembly and
disassembly without affecting the utility values of
the ride.
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Informujemy, że dopuszcza się zastosowanie
rozwiązania równorzędnego, z tym że w takim
wypadku podpisanie umowy z wybranym
Wykonawcą zostanie wstrzymane do czasu
wyrażenia zgody przez PARP na zastosowanie
rozwiązania równoważnego – na warunkach
opisanych w Zapytaniu ofertowym.

Please be advised, that an equivalent solution is
acceptable - to the solution, except that in such a
case the signing of the contract with the selected
Contractor shall be suspended until PAED
agrees to use an equivalent solution. under the
conditions described in the Request for Proposal.

4.

4.

Ogólne zasady działania tłumika drgań i
sposobu tłumienia drgań:

General principles of operation of a vibration
damper and a vibration damping method:

Innowacyjność urządzenia polega na opracowaniu
systemu pasywnego tłumienia szkodliwych drgań
wysokoczęstotliwościowych. Opracowane w ramach
patentu, nowe na skalę światową, tłumiki drgań
zbudowane w oparciu o materiały sypkie blokują
przenoszenie się drgań pomiędzy dwoma częściami
(mocowaniem górnym i stopą dolną), ponieważ
jedynym czynnikiem łączącym te dwa elementy jest
sam materiał sypki.
Dzięki zastosowaniu elementów wibroizolacyjnych,
które jednocześnie stanowią element podporowy toru,
poziom szkodliwych drgań obniży się uzyskując tym
samym płynny ruch nie wpływający niekorzystnie ani
na osoby ani na konstrukcję. Podobnie wykorzystanie
poduszki wibroizolacyjnej opartej na materiale
sypkim w samej konstrukcji wózka jezdnego
spowoduje poprawę komfortu jazdy przy jednoczesnej
minimalizacji szkodliwego wpływu czynników
drgających na mechanizmy jezdne i łączniki kolejki.

The innovation of the ride consists in developing a
system of passive damping of harmful high
frequency vibrations. The patent-pending vibration
dampers new on a global scale, built based on bulk
materials, block the vibration transfer between the two
parts (upper and lower ones), because the only factor
connecting those two elements is the bulk material
itself.
With the use of vibro-isolators that simultaneously
provide a track support, the level of harmful vibrations
will be lowered, thereby achieving a smooth motion
that will not adversely affect either the person or the
structure. Similarly, the use of the vibration isolating
cushion based on bulk material in the construction of
the bogie itself shall improve the ride comfort while
minimizing the damaging effects of vibration factors
on the driving mechanisms and fasteners.

Dzięki możliwości zastosowania tłumików drgań w
miejscu mocowania toru jazdy do podpór oraz w
miejscach mocowania elementów otoczenia
człowieka (podnóżek, fotel, uchwyt zabezpieczający,
rączki do trzymania się podczas jazdy) do bazy
wózków/gondol uzyskuje się radykalną poprawę
komfortu użytkowania, a także bezpośrednie
przełożenie na zmniejszenie kosztów eksploatacji
urządzenia (zmniejszenie hałasu, redukcja drgań
wysokoczęstotliwościowych,
zmniejszenie
zmęczeniowego zużycia elementów nośnych itp.)

Thanks to the possibility of use of the vibration
dampers at the place of fixing the running track to
the supports and in the places of fixing the
passengers surroundings (footrest, seat, safety
handle, handles to be held during the ride) to the base
of bogies/gondola to achieve a dramatic
improvement in comfort and direct translation into
reduction of the ride operating costs (noise
reduction, high frequency vibration reduction, support
elements wear fatigue reduction, etc.)

Rozwiązanie problemu (skutków zjawisk drgających)
skupia się na dwóch aspektach technologii
projektowania i wykonywania wielkogabarytowych
konstrukcji:

Solution to the problem (the effects of vibration)
focuses on two aspects of the large-scale constructions
designing and executing:

a.

b.

Izolowanie elementów głównych urządzenia
takich jak: podpory toru jazdy, podpory
przegubów obrotowych, oraz utworzenie tzw.
toru pływającego, który w całości podparty jest
na elementach wibroizolacyjnych oraz
Izolowanie elementów układu jezdnego wózka.
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a. Isolation of main components of the
ride such as: support of the running
track, support of pivot joints, and
creation of so-called floating track
that is fully supported on the
vibroinsulation elements and
b. Insulation of the bogie wheels.

Dzięki takim zabiegom możliwa jest redukcja
poziomu
szkodliwych
drgań
wysokoczęstotliwościowych,
co
w
sposób
bezpośredni przekłada się na wydłużenie czasu
eksploatacji
urządzenia,
zwiększenie
jego
niezawodności, obniżenie występowania awarii
drobnych, zmniejszenie czasu kontroli technicznej,
zwiększenie wydajności obsługi technicznej urządzeń,
polepszenie komfortu użytkowania, zmniejszenie
emisji szkodliwych drgań mogących oddziaływać na
organizm ludzki oraz redukcję hałasu oraz inne
korzyści środowiskowe.
Powyższe
rozwiązanie
powinno
zostać
uwzględnione w konstrukcji rollercoastera.

With those procedures it is possible to reduce the level
of harmful high-frequency vibrations, which directly
translates into extension of the ride operating time,
increase of its reliability, reduction of occurrence of
minor failures, reduction of time of technical
inspection, improvement of serviceability of the ride,
improvement of comfort of use, reduction of harmful
vibrations emissions that can affect the human body
and the noise reduction and other environmental
benefits.

Cele/funkcjonalności innowacyjnego zastosowania
tłumika drgań to m.in.

Purposes/functionalities of the innovative use of
vibration damper include, but are not limited to:

izolacja drgań mocowania toru – powoduje, że
konstrukcja toru „pływa” względem elementów
podporowych,
a co za tym idzie zjawiska drgające występujące
podczas eksploatacji urządzenia nie przenoszą się
na
fundament
a niekorzystne siły oddziaływania wózek-tor
zostają zmniejszone;
b) izolacja drgań podstawy wózka – ta cecha
powoduje, że elementy jezdne wózka są
odizolowane od elementów otoczenia pasażera, a
co za tym idzie zmniejszona zostaje amplituda
drgań wysokiej częstotliwości przenoszonych
podczas jazdy na osoby użytkujące urządzenie;
c) zmniejszenie poziomu hałasu – ta cecha
powoduje
poprawę
ogólnego
komfortu
użytkowania urządzenia zarówno po stronie osób
zwiedzających (użytkowników) jak również po
stronie ekipy obsługującej urządzenie;
d) wydłużony czas eksploatacji systemu jezdnego
– dzięki tej funkcjonalności wydłużone zostają
okresowe
wymiany
elementów
jezdnych
urządzeń obiegowych obejmujące: łożyska, koła
prowadzące, koła podporowe, koła blokujące,
sworznie zaczepów, oraz mocowania skrętnych
kół prowadzących;
e) skrócony czas obsługi technicznej – dzięki tej
funkcjonalności możliwe jest zdecydowane
skrócenie czasu obsługi technicznej urządzenia,
które powinno obejmować tylko krytyczne dla
bezpieczeństwa
kontrole
śrub
i elementów mocujących, a nie kontrolę
wszystkich łączników. Zakłada się, że
współczynnik poluzowanych na wskutek drgań
śrub wyniesie zero w dłuższym niż standardowy
czasie eksploatacji.
f) zmniejszenie
kosztów
eksploatacji
–
zmniejszenie poziomu drgań będzie miało

Isolation of track fastening vibration – causes
the track construction to “float” against the
support
elements,
resulting in vibration phenomena, occurring
during operation of the ride, not being transferred
to
the
foundation
and the adverse bogie-track impact forces shall be
reduced;
b) the bogie base vibration isolation – this feature
causes the bogie’s driving elements to be isolated
from the passenger's surroundings and thus
reduces the amplitude of the high-frequency
vibrations transmitted to the users of the ride
during the travel;
c) noise level reducing – this feature improves the
overall comfort of the ride on both the visitors
(users)
and
the
support
team sides;

a)

The above solution should be included in the roller
coaster design.

a)

d) extended service life of the drive system with
this functionality periodic replacements of the
circulating devices drive units, including
bearings, running wheels, up-stop wheels and side
friction wheels, coupling bolts and fastenings of
pivotable running wheels are extended;
e)

reduced maintenance time – with this
functionality, it is possible to significantly shorten
the maintenance time of the ride, which should
cover only critical safety inspections of bolts
and fasteners, rather than control of all
connectors. It is assumed that coefficient of the
screws loosened by vibration will be zero at
longer than the standard operating time.

f)

operating costs reduction – decrease in the
vibration level has a positive effect on the overall
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pozytywny wpływ na ogólną kondycję
podzespołów układu jezdnego oraz bezpośrednio
przyczynia się do obniżenia awaryjności
elementów eksploatacyjnych oraz wydłużenie
czasu bezobsługowej pracy.

condition of the wheels and steering system, and
directly contributes to lowering the failure rate of
the consumable components and extending the
maintenance-free time.

5. Szyny
Tor typu I-Box zapewniający płynną jazdę pociągu
bez szarpnięć. Prefabrykowany i skręcony w fabryce
montowany do listw stalowych.

5. Rails
I-Box type track for smooth running of the train
without jerking. Prefabricated and factory-screwed,
mounted on steel slats.

6. Napęd
Napęd łańcuchowy zasilany silnikiem zaopatrzony
system zabezpieczający cofaniu w napędzie oraz torze
jazdy.
7. Pociąg
Pociąg ma składać się z dwóch wagoników z 6
rzędami, z których każdy może pomieścić 2 osoby
siedzące obok siebie. Blokada zamykana się na
uchwycie zabezpieczającym, utrzymująca pasażerów
w pozycji wygodnej i bezpiecznej.

6. Drive
A motor-driven chain drive with retracted ride and
ride on running track safety system.
7. Train
The train shall consist of two coaches with 6 rows,
each of which can accommodate 2 persons sitting next
to each other. The lock is locked on safety handle,
keeping the passengers in a comfortable and safe
position.

8. Stacja
Szyny toru stacji montowane poziomo. Przy szynach
i innych elementach konstrukcji będzie możliwość
zamontowania
wibroizolatora
zgodnie
ze
zgłoszeniem patentowym nr P-417945 lub
równoważnym
rozwiązaniem
na
zasadach
opisanych w Zapytaniu ofertowym .

8. Station
Station track rails mounted horizontally. It will be
possible to mount a vibro-insulator according to
patent P-417945 application at rails and other
components of the construction. or an equivalent
solution as described in the Request for Proposal.

Stacja wyposażona w automatyczne bramki do
wsiadania – wysiadania oraz automatyczny system
zwalniający do odblokowywania blokad. Platforma do
wsiadania i wysiadania pasażerów stanowić będzie
część podłogi budynku stacji i nie jest przedmiotem
zamówienia. Zamawiający zapewni wykonanie
wszystkich robót budowlanych niezbędnych do
zamontowania platformy, sterowania urządzeniem
oraz skrzynek rozdzielczych. Dostawca zapewni
działanie bramek automatycznych, kompresor oraz
standardowe
(nie
prefabrykowane)
przewody
zasilające. Ze względów bezpieczeństwa i wygody
peron poniżej pociągu pokryty miękkimi gumowymi
płytkami.

The station shall be equipped with automatic getting
on and getting off gates and automatic release system
to unlock the locks. A platform for the passengers
getting on and getting off the train shall constitute a
part of the station building floor and shall not be
covered by the order. The Awarding Entity shall
ensure that all the construction works necessary for
the platform, ride control and distribution boxes
installation are completed. The Supplier shall provide
the automatic gates operation, compressor and
standard (not prefabricated) power lines. For safety
and convenience reasons, the platform below the train
shall be covered with soft rubber pads.

9. Hamulce
Jak w przedmiotowej specyfikacji zamówienia.

9. Brakes
As per terms of reference in question

10. Koła
Koła w wózkach zostaną tak zaprojektowane aby
umożliwić łatwą wymianę powierzchni roboczej koła
(regenerację).

10. Wheels
Wheels in the bogies shall be designed to allow for
easy replacement of the wheel working surface
(regeneration).

11. System sterowania urządzeniem
System sterowania urządzeniem składać powinien się
z szafy sterującej i konsoli operatora. Dostawca
zapewnia
wszystkie
przewody
elektryczne,

11. Ride control system
The ride control system should include a control
cabinet and an operator console. The supplier shall
provide all electrical wires, pneumatic tubes, hoses
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pneumatyczne, węże i kompresory, system PLC oraz
obwód wyłączania awaryjnego, jak również przewody
zasilające i sterowania. System powinien zapewniać
możliwość komunikacji z nim poprzez EtherNet / IP
Network. Pomoc zdalna zapewni szybką analizę
ewentualnych problemów w celu zminimalizowania
czasu wyłączenia urządzenia z eksploatacji, będzie
dostępna po podłączeniu Internetu do przełącznika
Ethernet.
Domyślny system diagnostyczny powinien wyróżniać
się przyjaznym dla użytkownika, graficznym
interfejsem, wspomagającym zarówno operatorów, jak
i personel techniczny urządzenia. Wszelkie wykryte
usterki uniemożliwiające eksploatację urządzenia
powinny być wyświetlane na głównej konsoli
operatora. Strona główna zawierać ma ogólne
informacje na temat cykli urządzenia oraz ekran
dotykowy umożliwiający szybki dostęp do
szczegółowych
informacji
dotyczących
poszczególnych stref blokowych.

and compressors, PLC and emergency shutdown
circuit, as well as power and control cables. The
system should be able to communicate with it via the
Ethernet / IP Network. Remote technical support will
provide a quick analysis of possible problems to
minimize the ride downtime, and shall be available
after connecting the Internet to the Ethernet switch.
The default diagnostic system should by characterized
by a distinctive user-friendly, graphical interface that
supports both operator and technical staff. Any
detected defects that prevent the ride from being
operated should be displayed on the operator main
console. The home page must contain general
information about the ride cycles and a touch screen
for quick access to detailed information about
individual block zones.

12. Platformy i schody
Schody ewakuacyjne i do prac konserwacyjnych
wyciągu są w cenie. Wyciąg będzie dostarczony z
platformą (poniżej pociągu), połączoną ze schodami w
celu ewakuowania pasażerów w razie awarii
urządzenia. Przenośna rama schodów ewakuacyjnych
połączona pomiędzy dwoma schodami, tak aby
pasażerowie mogli zejść (z pomocą operatorów) przez
ramę przenośnych schodów ewakuacyjnych do
schodów stałych. Podłoga może być, według ustaleń,
betonowa lub drewniana i będzie stanowiła część
budynku stacji. Wymaga się aby konstrukcja
urządzenia/schody/platformy była przystosowana do
swobodnego ruchu niepełnosprawnych.

12. Platforms and stairs
The escape stairs and stairs for maintenance works are
included in price. Lift shall be delivered with a
platform (below the train) connected to stairs to
evacuate passengers in the event of the ride failure. A
transferable, stairs frame that connects the two stairs
so that the passengers can descend (with the help of
the operators) to the fixed stairs through the frame of
transferable escape stairs. Floor can be, as agreed,
concrete or wooden and will form part of the station
building. It is required that the ride/stairs/platform
construction is adapted for the free movement of
people with disabilities.

13. Fundamenty
Dostawca dostarczy śruby kotwiące, nakrętki i
szablony do montażu w stałych fundamentach
betonowych. Dostawca zapewnia również plan
fundamentów ze współrzędnymi i łożyskami
fundamentów wraz z danymi dotyczącymi obciążenia
fundamentów dla różnych przypadków. Fundamenty i
wszystkie prace budowlane zapewnia Zamawiający.

13. Foundations
The supplier shall provide anchor bolts, nuts and
stencils for mounting on solid concrete foundations.
The supplier shall also provide a foundation plan
including co-ordinates and bearings of foundations
along with foundation load data for the various cases.
Foundations and all construction works shall be
provided by the Awarding Entity.

14. Malowanie
Cała konstrukcja stalowa, tor i podpory, itp. wykonane
ze stali piaskowanej w klasie SA 2,5 i malowane na
maksymalnie dwa kolory dwuskładnikową, grubo
powłokową farbą epoksydową. Grubość warstwy
farby co najmniej 160 mikronów. Zawleczki, śruby,
nakrętki i podkładki ocynkowane.

14. Painting
The entire steel structure, track and supports, etc. shall
be made of sandwiched steel grade SA 2.5 and painted
up to two colors with two-component, coarse coat,
epoxy paint. Layer thickness of at least 160 microns.
Pins, bolts, nuts and galvanized washers.

15. Obliczenia
Obliczenia statyczne i projektowe wykonane powinny
być zgodnie z normami ASTM 72291.

15. Calculations
Static and design calculations should be performed in
accordance with ASTM 72291.
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16. Instrukcje
Dostawca dostarczy Instrukcję
Konserwacji w języku polskim.

Eksploatacji

i

16. Instructions
The supplier shall provide the Operation and
Maintenance Manual in Polish.

17. Jakość materiałów
Jakość materiałów musi być zgodna z normami DIN
oraz Normami Europejskimi lub Równorzędnymi.

17. Quality of materials
The quality of the materials must be in accordance
with DIN standards and the European Standards or
equivalent.

18. Nadzór nad instalacją
Dostawca w razie konieczności zapewni bez
dodatkowego wynagrodzenia pomoc techniczną w
zakresie:
a) kolejności montażu urządzenia;
b) właściwej metody montażu urządzenia;
c) końcowej regulacji systemu;
d) przeprowadzenia badań przed otwarciem;
e) zapoznania kierowników eksploatacji i
konserwacji z systemem.
Zamawiający pokryje koszty:
a) wysoko
wykwalifikowanych
lokalnych
takielarzy, spawaczy i elektryków;
b) wynajem dźwigów, sprężarki, zestawów
spawalniczych, narzędzi i wszelkiego innego
wymaganego wyposażenia.

18. Supervision of installation
The supplier shall provide technical support in the
below areas, at no additional cost, if needed:
a)
b)
c)
d)
e)

order of assembly of the ride;
proper method of assembly of the ride;
final adjustment of the system;
testing prior to opening;
familiarizing the operation and maintenance
managers with the system.
The Awarding Entity shall cover the costs of:
a) highly qualified local riggers, welders and
electricians;
b) rental of cranes, compressor, welding sets,
tools and any other required equipment.
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