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Lista kontrolna   – Zał ącznik nr 7 do Specyfikacji 
Checklist     – Annexe nr 7 to The Specification  
 
Określenie podmiotu dostarczaj ącego / Identification of the supplying entity. 
 
1. Crane rails (tory podsuwnicowe) 

 

 
 
* Przykładowe mocowanie toru w Kutnie. Ostateczny dobór mocowania zostanie dokonany przez 
Wykonawcę realizującego rozbudowę terminala oraz toru suwnicy. 
* An example of mounting of the rail in Kutno. The final selection of the fastening will be made by the 
Contractor responsible for the execution of the terminal and the crane rail. 
 
 

 
 
* Przykładowe mocowanie toru w Kutnie. Ostateczny dobór mocowania zostanie dokonany przez 
Wykonawcę realizującego rozbudowę terminala oraz toru suwnicy.  
* An example of mounting of the rail in Kutno. The final selection of the fastening will be made by the 
Contractor responsible for the execution of the terminal and the crane rail. 
 
 

Rails:  
Delivered by PCC 

Grouting / pouring concrete:  
Delivered by PCC 

Rail clamps and bolts:  
Delivered by PCC 

Anchors and bolts:  
Delivered by PCC 

Steel plates:  
Delivered by PCC 

Foundation:  
Delivered by PCC 
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2. Cable ladder (drabinka kablowa) 
 

 
 
* Istniejąca drabinka kablowa w Kutnie (Zadanie 1). Ostateczny dobór drabinki kablowej dla Brzegu 
Dolnego (Zadanie 2) zostanie uzgodniony w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy z 
Dostawcą suwnic. 
* Existing cable ledder in Kutno (Task 1). The final selection of the cable ledder for Brzeg Dolny (Task 
2) will be agreed within 2 months from the date of concluding the contract with the crane Supplier. 
 

 
 
* Istniejąca drabinka kablowa w Kutnie (Zadanie 1). Ostateczny dobór drabinki kablowej dla Brzegu 
Dolnego (Zadanie 2) zostanie uzgodniony w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy z 
Dostawcą suwnic. 
* Existing cable ledder in Kutno (Task 1). The final selection of the cable ledder for Brzeg Dolny (Task 
2) will be agreed within 2 months from the date of concluding the contract with the crane Supplier. 
 
 
 

Cable ladder:  
Delivered by PCC 

Mounting for cable ladder:  
Delivered by PCC 

Cable funnel:  
Delivered by RMG’s 
PRODUCER 
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3. Feeding pit with drainage (boks kablowy z drena żem) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cable funnel:  
Delivered by RMG’s 
Producer 

Cable drum (strain relief):  
Delivered by RMG’s 
Producer 

Draining of the pit:  
Delivered by PCC 

Supply cable to crane 
Delivered by RMG’s 
Producer 



 

Strona 4 z 6 
 

 
 
 
* Dostawca suwnicy jest zobowiązany dostarczyć rozwiązanie i wyposażenie umożliwiające dokonanie 
połączenia  kabli światłowodowych suwnic z kablem światłowodowym wykonanym przez 
Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego pozostaje wprowadzenie kabla światłowodowego oraz 
kabla zasilającego do boksu kablowego. Po stronie Dostawcy RMG leży podłączenie obu typów kabla 
z kablami i osprzętem dostarczonym przez Dostawcę.    
* The crane Supplier is obliged to provide a solution and equipment enabling the connection  of optical 
fiber cables of the cranes with the optical fiber cable made by the Ordering Party. The Ordering Party is 
responsible for introducing the fiber optic cable and the power cable to the cable box. The RMG Supplier 
is responsible for connecting both types of cable with cables and accessories provided by the Supplier, 
 

  
 
 
* Przykładowa drabina w Kutnie. Ostateczny dobór drabiny dla Brzegu Dolnego zostanie dokonany 
przez Wykonawcę realizującego rozbudowę terminala oraz toru suwnicy. 
* An example of a ladder in Kutno. The final selection of the ladder for Brzeg Dolny will be made by the 
Contractor carrying out the expansion of the terminal and the crane rail. 
 

Cable connecting box:  
Delivered by RMG’s 
Producer 

Ladder:  
Delivered by PCC 

Main supply cable to the 
junction box supplied by 
PCC. Cable connecting has 
to be executed by RMG’s 
Producer (certified 
electrician). 

Internet cable delivered by 
PCC (for CMS and TOS). 
Connection to RMG has to 
be done by RMG Producer. 
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* Przykładowa pokrywa w Kutnie. Ostateczny dobór pokrywy dla Brzegu Dolnego zostanie dokonany 
przez Wykonawcę realizującego rozbudowę terminala oraz toru suwnicy.  
* An example of a cover in Kutno. The final selection of the cover for Brzeg Dolny will be made by the 
Contractor carrying out the expansion of the terminal and the crane rail. 
 
4. Crane buffers (zderzaki suwnicy) – Zadanie 1 
 

 
 
* Przykładowe rozwiązanie w Kutnie. Ostateczne rozwiązanie zakończenia toru podsuwnicowego 
zostanie przedstawione przez Dostawcę suwnic RMG. Preferowane będzie wykonanie stalowego 
elementu zakończenia toru suwnicy. 
Dostawca dostarczy rysunki i oraz wykona i dostarczy elementy metalowe (odboje) współpracujące ze 
zderzakami zainstalowanymi na suwnicy, które to elementy metalowe Zamawiający zamontuje  w 
fundamencie suwnicowym. 

Covering of the pit:  
Delivered by PCC 

Crane buffer:  
Already installed. Should be 
replaced by PCC according 
instruction given by RMG’s 
Producer.  
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* Sample solution in Kutno. The final solution for ending the crane runway will be presented by the RMG 
crane Supplier. It will be preferable to make a steel element for the end of the crane runway. 
The Supplier will provide drawings and make and deliver of metal elements (bumpers) cooperating with 
the buffers installed on the crane, which metal elements are to be installed by the Ordering Party in the 
crane foundation. 
 
 
5. Bump stops / bumpers (odboje) – Zadanie 2 
 
W przypadku Zadania 2 Dostawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o zastosowanym rozwiązaniu 
i przedstawi rysunki zastosowanych przez siebie zderzaków zainstalowanych na suwnicach. Dostawca 
w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy dostarczy rysunki odbojów. Dostawca wykona i 
dostarczy wraz z dostawą elementów konstrukcyjnych suwnicy odboje współpracujące ze zderzakami 
zainstalowanymi na suwnicy, które to odboje Zamawiający zamontuje  w fundamencie suwnicowym. 
 
In the case of Task 2, the Supplier will inform the Ordering Party in writing about the solution used and 
will present drawings of the buffers used by it and installed on overhead cranes. The supplier shall 
provide bumper drawings within 2 months from the conclusion of the contract. The Supplier will make 
and deliver, together with the delivery of the crane structural elements, the buffers cooperating with the 
buffers installed on the crane, which the Ordering Party will install in the crane foundation. 
 
6. Fence and security devices – assembly area 
 

 
 

Dostawca zaprojektuje strefy monta żu suwnic oraz uzgodni je z Zamawiaj ącym . Z uwagi na fakt, 
iż terminal prowadzi ciągłą działalność operacyjną, strefy montażu suwnicy powinny być ograniczone 
do niezbędnego minimum oraz odgrodzone od czynnej części terminala. Linia przebiegu ogrodzenia w 
terenie winna być przed montażem uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego. 

The Supplier will design the crane assembly zones a nd agree them with the Ordering Party . Due 
to the fact that the terminal carries out continuous operational activity, the crane assembly areas should 
be limited to the necessary minimum and separated from the active part of the terminal. The line of the 
fencing in the field should be agreed with the representative of the Ordering Party before assembly. 

Safety fence and security 
access devices:  
Delivered by RMG’s 
Producer 
 


