
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja prac zwi ązanych z budow ą, monta żem i konserwacj ą urządzeń dźwigowych

Oznaczenie 
kwalifikacji: EE.14

Numer zadania: 01

Kod arkusza: EE.14-01-01_SG_zo

Wersja arkusza: zo

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Dane d źwigu
W tabeli Dane dźwigu zapisane w wierszu:                                                                                                             

R.1.1 Nazwisko i imię/nazwa: Wspólnota Mieszkaniowa Strumykowa

R.1.2 Adres: ul. Strumykowa 95  80-007 Gda ńsk

R.1.3 NIP: 123-123-12-14

R.1.4 Numer fabryczny: 1PL00521, w wierszu Rok produkcji: 2015

R.1.5 Rodzaj napędu: elektryczny cierny

R.1.6 Udźwig / liczba osób: 630 kg  / 8

R.1.7 Prędkość nominalna: 1 m/s

R.1.8 Wysokość podnoszenia: 13 m, w wierszu Liczba przystanków: 5

R.1.9 Rodzaj sterowania: zbiorcze w dół

R.1.10 Rodzaj i wymiary kabiny: nieprzelotowa, wymiary: 1100 x 1400 x 2150 mm

R.2     Rezultat 2: Konfiguracja parametrów sterownika d źwigu 
Dopuszcza się inną kolejność wypełniania tabel

R.2.1
W tabeli zamieszczonej w punkcie Konfiguracja parametrów sterownika dźwigu, w polu Nazwa 
parametru zapisane: Przystanek parkowania

W tabeli odpowiadającj parametrowi Przystanek parkowania wpisane w kolumnie: 
R.2.2 Kod: 02
R.2.3 Wartość parametru: 2

R.2.4
W tabeli zamieszczonej w punkcie Konfiguracja parametrów sterownika dźwigu, w polu Nazwa 
parametru zapisane: Czas postoju
W tabeli odpowiadającj parametrowi Czas postoju wpisane w kolumnie: 

R.2.5 Kod: 104
R.2.6 Jednostka: 1 min  i w kolumnie Wartość parametru: 2

R.2.7
W tabeli zamieszczonej w punkcie Konfiguracja parametrów sterownika dźwigu, w polu Nazwa 
parametru zapisane: Wyłączanie o świetlenia kabiny
W tabeli odpowiadającj parametrowi Wyłączanie oświetlenia kabiny wpisane w kolumnie: 

R.2.8 Kod: 106
R.2.9 Jednostka: 1 min  i w kolumnie Wartość parametru: 3

R.3
Rezultat 3: Wykaz wykonywanych czynno ści oraz narz ędzi niezb ędnych do wymiany elementów 
dźwigu
Uwaga: dopuszcza się użycie sformułowań równoważnych 
W tabeli Wykaz wykonywanych czynności oraz narzędzi niezbędnych do wymiany elementów dźwigu 
zamieszczone w wierszu:

R.3.1 dla Krok 1: Demonta ż pierścieni osadczych

R.3.2 dla Krok 1: Demonta ż rolki rygla hakowego

R.3.3 dla Krok 2: Monta ż nowej rolki rygla hakowego

R.3.4 dla Krok 2: Monta ż pierścieni osadczych

R.3.5
Wykaz narzędzi niezbędnych do wymiany elementów dźwigu: Szczypce do demonta żu pier ścieni 
osadczych zewn ętrznych

R.4 Rezultat 4: Kosztorys cz ęści zamiennych

W tabeli Kosztorys części zamiennych kolejność zapisów w kolumnie Część zamienna nie wpływa na 
ocenę. Dopuszcza się pominięcie zer w zapisie kwot w kolumnach Cena brutto i koszt brutto

R.4.1 W kolumnie Część zamienna  zapisane: Oświetlenie LED

R.4.2
W wierszu Oświetlenie LED  zapisane w kolumnie Numer: LED424GU53 i w kolumnie Liczba: 8
lub numer i liczba wynikające z wyboru oświetlenia przez zdającego
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R.4.3
W wierszu Oświetlenie LED zapisane w kolumnie Cena brutto: 16,00
(dopuszcza się wartość ceny  wynikającą z wyboru oświetlenia przez zdającego)

R.4.4
W wierszu Oświetlenie LED zapisane w kolumnie Koszt brutto : 128,00
(dopuszcza się wartość  wynikającą z prawidłowego toku obliczeń wartości uzyskanych przez zdającego 
w R.4.2 i R.4.3)

R.4.5 W kolumnie Część zamienna zapisane: Rolka rygla hakowego

R.4.6 W wierszu Rolka rygla hakowego zapisane w kolumnie Numer: 900115 G03 i w kolumnie Liczba: 2

R.4.7 W wierszu Rolka rygla hakowego zapisane w kolumnie Cena brutto: 70,00

R.4.8 W wierszu Rolka rygla hakowego zapisane w kolumnie Koszt brutto : 140,00

R.4.9
W wierszu Razem zapisane w kolumnie Koszt brutto: kwota wynikaj ąca z prawidłowego 
podsumowania kosztów poszczególnych c ęści zamiennych

R.5 Rezultat 5:  Kosztorys wykonania usług

W tabeli Kosztorys wykonania usług kolejność zapisów w kolumnie Nazwa usługi nie wpływa na ocenę. 
Dopuszcza się pominięcie zer w zapisie kwot w kolumnach Stawka brutto za roboczogodzinę i Koszt 
brutto

R.5.1 W kolumnie Nazwa usługi zapisane: Wymiana o świetlenia kabiny

W wierszu Wymiana oświetlenia kabiny zapisane w kolumnie:

R.5.2
Liczba usług: 8
Czas trwania dla 1 usługi: 15

R.5.3
Stawka brutto za roboczogodzinę: 100,00 
Koszt brutto: 200,00 (dopuszcza się wartość wynikającą z prawidłowego toku obliczeń zdającego)

R.5.4 W kolumnie Nazwa usługi zapisano: Wymiana rolek rygla hakowego 

W wierszu Wymiana rolek rygla hakowego zapisane w kolumnie:

R.5.5
Liczba usług: 2
Czas trwania 1 usługi: 30

R.5.6
Stawka brutto za roboczogodzinę:120,00 
Koszt brutto: 120,00 (dopuszcza się wartość wynikającą z prawidłowego toku obliczeń zdającego)

R.5.7 W kolumnie Nazwa usługi zapisano: Konfiguracja parametrów sterownika d źwigu

W wierszu Konfiguracja parametrów sterownika dźwigu zapisane w kolumnie:

R.5.8

Liczba usług: 3
Czas trwania 1 usługi: 20
Stawka brutto za roboczogodzinę: 150,00  
Koszt brutto: 150,00

R.5.9
W wierszu Razem  zapisane: kwota wynikaj ąca z prawidłowego podsumowania kosztów 
wykonania usług

R.5.10
W wierszu Ogółem do zapłaty  zapisane: kwota wynikaj ąca z prawidłowego podsumowania kosztów 
części zamiennych i wykonanych usług
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