Roller Coaster Wodny – innowacyjna
technologia projektowania i budowy
aktywnego systemu kształtowania dynamiki
jazdy wielkogabarytowych urządzeń
obiegowych.

Water Roller Coaster – innovative technology
of designing and building an active system for
shaping the driving dynamics of large
circulating devices.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych
według zgłoszenia patentowego P-418140 lub
P-418139.

Wymagania Zamawiającego.

Implementation of research and development
results according to patent applications P-418140
or
P-418139.

Awarding Entity requirements.

Technical data of the ride:
Dane Techniczne urządzenia:
a. Track length – not less than 1000 meters;
a. Długość toru – nie mniej jak 1000
metrów;
b. Construction height – not less than 35
b. Wysokość konstrukcji – nie mniejsza niż
meters;
35 metrów;
c. Maximum speed – not less than 100
c. Prędkość maksymalna – nie mniej jak
km/h;
100 km/h;
d.
Use
of at least two electromagnetic
d. Zastosowanie co najmniej dwóch
drives on the route where the second
napędów elektromagnetycznych na trasie
drive re-drives the train while riding;
przejazdu, gdzie drugi napęd ponownie
napędza pociąg w czasie jazdy;
e. Number of inversions (360 degree
e. Ilość inwersji (obrotu 360 stopni) – nie
rotation) – not less than 5;
mniej jak 5;
f.
Dimensions
of foundation base within
f. Gabaryty
–
wymiary
podstawy
approximate limits 150 x 90 meters (+/fundamentowej
w
granicach
25
meters);
przybliżonych 150 x 90 metrów (+/25metrów);
g. Preferred gravity loads: 3 G;
g. Preferowane przeciążenia: 3 G;
h. Preferred maximum negative gravity
h. Preferowane maksymalne przeciążenia
loads: -1.2 G
ujemne: -1,2 G
i. Number of trains - 3 or 2 – for 2 trains,
i. Liczba pociągów – 3 lub 2 – w
no less than 24 passengers. For 3 trains
przypadku 2 pociągów każdy nie
no
less
than
16
passengers.
mniejszy jak na 24 pasażerów. W
przypadku 3 pociągów każdy nie
mniejszy jak na 16 pasażerów.
j. Height limitation – from 120 cm
j. Ograniczenie wzrostu – od 120 cm
k. Locking system - individual security
k. System blokujący - indywidualny uchwyt
handle.
zabezpieczający.
l. Closing system - double hydraulic
l. System
zamykający
podwójny
closing mechanism.
hydrauliczny mechanizm zamykający.
m.
Total
driving time excluding getting
m. Całkowity czas jazdy z wyłączeniem
on/getting
off – not less than 80 seconds.
wsiadania/wysiadania – nie mniej jak 80
n. time of getting in (up to 40 seconds)
sekund.
/getting off (up to 20 seconds) Maximum
n. czas wsiadania (do 40 sekund)
time intervals between trains starts on the
/wysiadania ( do 20 sekund) –
platform is 70 seconds
Maksymalny czas pomiędzy startami
o. Assumed capacity per hour – no less than
pociągów na peronie – 70 sekund.
1000
passengers
o. Zakładana przepustowość na godzinę –
nie mniej jak 1000 pasażerów
p. Main drive system – electromagnetic.
p. Główny
system
napędowy
–
elektromagnetyczny.
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q. Główny
system
hamulcowy
–
magnetyczny.
r. Tor boczny – Wymagamy w cenie. Jeżeli
dostawca zaoferuje 3 mniejsze pociągi to
w takim wypadku tor boczny powinien
być przygotowany na 2 pociągi.
s. Włącznik automatyczny – Wymagamy w
cenie
t. Zasilanie – w zakresie 1,5 MW – 2,5
MW

q. Main

braking

system

-

magnetic.

r. Side track – Required to be included in
price. If the supplier offers 3 smaller
trains then the side track should be
prepared for 2 trains.
s. Automatic switch – Required to be
included in price
t. Power supply – in the range of 1.5 MW –
2.5 MW

Urządzenie typu rollercoaster wodny. Projekt
roller coastera zakładać będzie przejazd przez
tunele podziemne – co najmniej 3 na trasie
przejazdu (Zamawiający zapewni wykonanie
tuneli według wytycznych Wykonawcy, z
zastrzeżeniem możliwości lokalizacji przy
wjeździe i wyjeździe z tuneli, pomp wodnych –
„efekt wiru wodnego”). Lokalizacja roller
coastera zakładać będzie basen z wodą wokół
niego.

Water rollercoaster. The roller coaster design
shall provide for a drive through underground
tunnels - at least 3 on the itinerary (The
Awarding Entity shall provide tunnels according
to the Contractor's guidelines, subject to the
possibility of locating water pumps - the
"whirlpool effect” at the entrance and exit of the
tunnels). The location of the roller coaster shall
take into account a pool with water around it.

W ramach udzielonej gwarancji Dostawca
przekaże Zamawiającemu wraz z odbiorem
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.

Under the guarantee, the Supplier shall provide
the Awarding Entity with a basic 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.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych - konstrukcja Disabled facilities - the design of the ride will
urządzenia
umożliwi
korzystanie
przez enable the disabled to use it.
Guaranteed evolutions:
niepełnosprawnych.
Gwarantowane ewolucje:
i)
ii)
iii)
iv)

i)
ii)
iii)
iv)

Wielki zjazd (tzw. big drop);
Garb wielbłąda (camelback);
Tunele;
Woda.

Zakres dostawy zawarty w cenie – co najmniej to
co poniżej:
1. Tor i kolumny.
2. Wszelkie śruby, kotwy mocujące oraz
szablony fundamentowe.
3. Pociągi.
4. Bramki automatyczne.
5. Platformy ewakuacyjne.
6. Zwrotnica/Miejsce
przechowywania

Big drop;
Camelback;
Tunnels;
Water.

Scope of delivery included in the price - at least,
as follows:
1. Track and columns.
2. Any bolts, anchor bolts and foundation
templates.
3. Trains.
4. Automatic gates.
5. Escape platforms.
6. Switch/train
parking
location.
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pociągu.
7. Automatyczny system zwalniania blokad
foteli.

7. Automatic seat release system.

8. Podwójny układ
hydrauliczny w
pociągach.
9. Prowadnica
sprężynowa
i
koła
wielopoziomowe.
10. Modelowanie/wygląd
zewnętrzny
pociągów.
11. Jeden zapasowy pośredni wagonik (nie
pierwszy, ani ostatni).
12. Szafy sterownicze.
13. Hamulce magnetyczne.
14. Przewody elektryczne, hydrauliczne i
pneumatyczne, przewody i węże.
15. Czujniki, koryta kablowe i złącza.
16. Kompresor.
17. Nadzór nad instalacją, testowanie,
uruchamianie i szkolenie personelu
Zamawiającego.

8. Double hydraulic system in trains.
9. Spring guide and multi-level wheels.
10. Modeling/external appearance of trains.
11. One spare intermediate coach (not the
first and not the last one).
12. Control cabinets.
13. Magnetic Brakes.
14. Electrical wires, hydraulic and pneumatic
pipes, hoses.
15. Sensors, cable channels and connectors.
16. Compressor.
17. Supervision of installation, testing,
commissioning and training of the
Awarding Entity's personnel.

Opis szczegółowy poszczególnych składowych
roller coastera:

Detailed description of the various components
of the roller coaster:

Szyny
Do potwierdzenia przez dostawcę zgodne z
wymaganiami urządzenia i jego prawidłowej
eksploatacji.
Na podstawie danych konstrukcyjnych, każda
sekcja
toru
poddawana
być
powinna
fabrycznemu pomiarowi, dzięki któremu można
dokładnie monitorować geometrię wzdłuż
kierunku jazdy.

Rails
To be confirmed by the Supplier in accordance
with the requirements of the ride and its proper
use.
Each section of the track shall be subjected to
factory measurement, based on construction data,
so that geometry along the direction of travel can
be accurately monitored.

Napęd
Co najmniej dwa napędy elektromagnetyczne.
Napęd wykonany w taki sposób, aby mógł
pracować
we
wszystkich
warunkach
pogodowych. System przeciwdziałający cofaniu
wbudowany w silniki przyśpieszaczy. W celu
redukcji
zasilania
całkowitego,
ilość
przyśpieszaczy zasilanych podczas pracy
ograniczona do przyśpieszaczy połączonych w
danym momencie z pociągiem. System powinien
zapewniać cichą pracę przy minimum
konserwacji. Ponadto:

Drive
At least two electromagnetic actuators. The drive
is designed to operate in all weather conditions.
Anti-reversing system built into accelerators
motors. In order to reduce the total power supply,
the number of accelerators powered during
operation is limited to the accelerators connected
with the train at a given time. The system should
ensure
quiet
operation
with
minimal
maintenance. Moreover:

a)

układ napędowy składać się będzie z a)
zestawu co najmniej dwóch napędów
elektromagnetycznych
oraz
rolek
obrotowych
pracujących
w
trybie

the drive system shall consist of a set of at
least two rotary electromagnetic drives
and rollers operating at torque mode, with
a torque sufficient to increase the speed of
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

momentowym,
o
momencie
wystarczającym na zwiększenia prędkości
wózka (łodzi) o co najmniej 15 km/h.
Wózek przy kontakcie z wodą nie zwolni
albowiem
zmniejszenie
prędkości
skompensuje dopędzanie.
cały układ składa się z serii napędów gdzie b)
każdy z nich nie przekracza mocy 10kW;
zestaw napędów wmontowany będzie w
tor rollercoastera,
budowa napędu bezpośredniego oparta jest
na układzie pierścieniowym gdzie jeden z
pierścieni to stojan (ang. stator) a drugi to
wirnik (ang. rotor). Jeden z pierścieni
zawiera w sobie uzwojenia cewki, a drugi
zawiera w sobie magnesy stałe;
układ zawiera w sobie sterowniki
wyposażone w pomiar prądu oraz
możliwość zadawania momentu (prądu);
układ zawiera w sobie rolki pomiarowe
dostarczające informację o chwilowej
prędkości wózka, a informacje te
przekazywane
będą
na
panel
administracyjny operatora rollercoastera;
układ
zawiera
w
sobie
sensory
umożliwiające
określenie
prędkości
wózka, a informacje te przekazywane będą
na panel administracyjny operatora
rollercoastera;
układ zgodny będzie ze zgłoszeniami
patentowymi P-418140 lub P-418139.
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.
Zawsze
wymagane jest jednak zastosowanie co
najmniej
dwóch
napędów
elektromagnetycznych na trasie przejazdu
roller coastera.

Aktywny system sterowania będzie zapewniał
pracę elementów układu napędowego jedynie w
momencie
przechwytywania
elementu
przechwytywanego.
Dzięki
zastosowaniu
aktywnego
systemu
przechwytywania
i
rozpędzania wagoników zakłada się zmniejszenie
szarpnięć i drgań wywołanych nieliniową

c)
d)

e)

f)

g)

h)

bogie (boat) by at least 15 km/h; The
trolley does not slow down when contacted
with water because the speed reduction
compensates the re-driving.

the whole system consists of a series of
drives where each of them does not exceed
10kW;
the drives set shall be mounted on the
roller coaster track,
the direct drive design is based on a ring
system where one of the rings is a stator
and the other one is a rotor. One of the
rings contains a coil winding and the other
one
contains
solid
magnets;
the system includes drivers with current
measurement
and
torque
setting
capabilities.
the system includes measurement rollers
that provide information on the momentary
speed of the bogie, and the information is
transferred to the roller coaster operator's
admin panel;
the system includes sensors to identify the
speed of the bogie, and the information is
transferred to the roller coaster operator's
admin panel;
The system will be compatible with the
patent applications P-418140 or P-418139.
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. However, it is always required
to use at least two electromagnetic
actuators on the roller coaster route.

The active control system will ensure that the
drive components only operate when the given
component is captured. Due to the use of active
system of capturing and accelerating the coaches,
the number of jolts and vibrations caused by the
nonlinear characteristics of the coach roller
coaster - the system lifting to the downhill level
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charakterystyką
pracy
układu
kolejka shall be reduced.
wagonikowa - system transportujący pociąg na Purposes of the innovative drive system
wysokość zjazdową.
compared to the standard roller coaster drive:
Cele innowacyjnego systemu napędowego w
stosunku do standardowego napędu roller
coastera:
a) Możliwość dopędzania wagonika w
trakcie jazdy;
b) Redukcja utraty prędkości w trakcie
kontaktu z wodą – możliwość
dopędzania wózka przez dodatkowy
napęd;
c) Zmniejszenie amplitudy szarpnięć (drgań
niskoczęstotliwościowych) w momencie
przechwytywania
poruszającej
się
kolejki. Poprzez zastosowanie systemu
łagodnego
rozpędzania
wózków
jezdnych możliwe będzie zmniejszenie
poziomu szarpnięć i drgań podczas
przechwytywania kolejki oraz podczas
jej rozpędzania. Dzięki systemowi
aktywnego
sterowania
elementami
układu napędowego ilość szarpnięć oraz
powstałych podczas poruszania się
kolejki drgań zostanie zredukowana;
d) Wydłużony czas eksploatacji systemu
jezdnego.
Układ
wyposażony
w
sprzężenie zwrotne od bieżącej pozycji
oraz prędkości obiektu poruszającego się
dostosuje
prędkość
pracy
rolek
wyciągających w taki sposób aby
zminimalizować drgania powstające na
wskutek szarpnięć podnosząc komfort
jazdy, ale jednocześnie obniżając zużycie
się elementów układu napędowotocznego (rolki, mocowania, łożyska,
przeguby, sworznie, itd.);
e) Redukcja hałasu. Dzięki zastosowaniu
aktywnego systemu rozpędzania wózków
kolejki górskiej zmniejszona zostanie
emisyjność
hałasu
podczas
przechwytywania
urządzenia
oraz
podczas transportowania kolejki w
kierunku ku górze;
f) Redukcja
zapotrzebowania
energii
elektrycznej.
Aktywny
system
sterowania powinien zapewniać pracę
elementów układu napędowego jedynie
w momencie przechwytywania elementu
napędzanego i jednocześnie powinien
zakańczać jego pracę zaraz po

a) Possibility of the coach additional
driving during the ride;
b) Reduced speed loss during contact with
water - the trolley can be additionally
driven by an additional drive;
c) Reduction in the amplitude of jolts (low
frequency vibrations) at the moment of
the moving roller coaster capture. By
using a gentle bogie system, it will be
possible to reduce the level of jolts and
vibrations during the roller coaster
capture and during its acceleration.
Thanks to the active control system of
the drive system components, the amount
of jolts and vibrations generated during
movement
shall
be
reduced;
d) Prolonged service life of the drive
system; The system with feedback from
the current position and speed of the
moving object will adjust the operating
speed of the pulling rollers so as to
minimize the vibration caused by jolts,
while improving the ride comfort while
reducing the wear of the drive
components
(rollers,
attachments,
bearings,
joints,
pins,
etc.);

e) Noise reduction. Due to the active roller
coaster’s bogies acceleration system the
noise emission shall be reduced during
the capture of the ride and during the
upwards transport of the roller coaster;

f) Reduction in electricity demand. The
active control system will ensure that the
drive components only operate when the
driven component is captured and at the
same time it should finish its operation
just after the acceleration activity
finishing. Thanks to the cyclical
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skończonej operacji rozpędzania. Dzięki
zachowaniu cyklicznej pracy oraz
osobnego sterowania każdym elementem
wykonawczym
możliwe
będzie
zapewnienie
zrównoważonego
gospodarowania energią elektryczną
wymaganą do całkowitego wyniesienia
kolejki górskiej na wymaganą wysokość.

operation and the separate control of
each executive element, it will be
possible to ensure the sustainable
management of the electricity required to
completely lift the roller coaster to the
required height.

g) Możliwość modyfikacji profilu dynamiki
przejazdu. Zastosowanie dodatkowych
napędów
pozwoli
na
bieżące
modyfikowanie prędkości przejazdów na
poszczególnych fragmentach torów.

g) Possibility to modify the driving
dynamics profile. The use of additional
drives will allow to modify the speed of
rides on particular track sections.

Pociąg
2 lub 3 pociągi. W przypadku 2 pociągów
pojemność każdego z nich będzie nie mniejsza
jak 24 osoby. W przypadku 3 pociągów
pojemność każdego z nich będzie nie mniejsza
jak 16 osób. Blokada zamykana się na uchwycie
zabezpieczającym, utrzymująca pasażerów w
pozycji wygodnej i bezpiecznej. Wygląd pociągu
(grafika – modelowanie) zostanie ustalony po
wyborze Wykonawcy z posiadanych w jego
ofercie zasobów.

Train
2 or 3 trains. For 2 trains the capacity of each of
them will be no less than 24 persons. For 3 trains
the capacity of each of them will be no less than
16 people. The lock is locked on safety handle,
keeping the passengers in a comfortable and safe
position. The appearance of the train (graphics modeling) shall be determined after selecting the
Contractor, based on the resources available in its
tender.

Stacja
Szyny toru stacji montowane poziomo. Na
szynach zamontowane niezbędne przyśpieszacze
i hamulce wraz z wyposażeniem.
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.

Station
Station track rails mounted horizontally.
Necessary accelerators and brakes with
equipment shall be installed on the rails. 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.
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Hamulce

Brakes

Magnetyczne.

Magnetic Brakes.

Koła
Koła w wózkach (łodziach) zostaną tak
zaprojektowane aby umożliwić łatwą wymianę
powierzchni roboczej koła (regenerację).
Technologia kół pozwoli na zmniejszenie
oddziaływania na konstrukcję nośną koła, co
umożliwi jej ponowne użycie. Możliwa więc
będzie
wymiana
jedynie
najbardziej
eksploatowanej powierzchni roboczej.

Wheels
Wheels in the bogies (boats) shall be designed to
allow for easy replacement of the wheel working
surface (regeneration). Wheel technology shall
reduce the impact on the wheel carrier structure,
allowing for its reuse. Therefore it is possible to
replace only the most used working surface.

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

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 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.

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

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
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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.

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.

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.

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.

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.

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 twocomponent, coarse coat, epoxy paint. Layer
thickness of at least 160 microns. Pins, bolts, nuts
and galvanized washers.

Obliczenia
Obliczenia statyczne i projektowe wykonane
powinny być zgodnie z normami EN 13814,
ASTM F24.

Calculations
Static and design calculations should be
performed in accordance with EN 13814, ASTM
F24.

Instrukcje
Dostawca dostarczy Instrukcję Eksploatacji i
Konserwacji w języku polskim.

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

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

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

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.

Supervision of installation
The supplier shall provide technical support in
the below areas, at no additional cost, if needed:
a) order of assembly of the ride;
b) proper method of assembly of the ride;
c) final adjustment of the system;
d) testing prior to opening;
e) familiarizing the operation and
maintenance managers with the system.
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Zamawiający pokryje koszty:
a) wysoko wykwalifikowanych lokalnych
takielarzy, spawaczy i elektryków;
b) wynajem dźwigów, sprężarki, zestawów
spawalniczych, narzędzi i innego
wymaganego wyposażenia.

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 other required equipment.
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