
Program wymiany wind zrealizowany

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Wanacja”  zrealizowała  program  wymiany  wind  osobowych  i
osobowo-towarowych w budynkach ul. Wysockiego 8, Dwernickiego 5 i Prądzyńskiego 4 –
razem 6 szt. Program został przyjęty przez Radę Nadzorczą w maju 2021 r. Wymiana wind
odbywała  się  w  ramach  rządowego  programu  „Dostępność  plus”  przystosowując  je
jednocześnie  do  korzystania  przez  osoby  niepełnosprawne,  które  zamieszkują  w  tych
budynkach. W ramach programu „Dostępność plus „ korzystaliśmy ze specjalnej pożyczki na
wymianę  wind  z  umorzeniem  do  40%  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  o  niskim
oprocentowaniu 0,15% w skali  roku.  Zarząd Spółdzielni  przygotował wniosek o udzielenie
pożyczki na kwotę 1.021.103,30 zł wraz z częściowym umorzeniem spłaty kapitału dla 6 wind
w/w budynkach oraz okresem spłaty pożyczki w ciągu 5 lat. Wniosek został złożony zgodnie z
wymaganiami do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie w dniu 12.10.2021
r.. Wniosek uzyskał akceptację i przyznano pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł do spłaty w
ciągu 5 lat wraz z umorzeniem 40% spłaty kapitału. Wcześniej w drodze wyboru ofert została
wybrana  firma  do  opracowania  projektu  i  wymiany  wind  spośród  czterech  oferentów.
Wybraną firmą jest WIPRO Polski Producent Wind Sp. z.o.o. z którą podpisaliśmy umowę.
Wykonawca przystąpił do wymiany wind w budynku ul. Wysockiego 8 w dniu 22.11.2021 r. i
w dniu 20.12.2021 r. przekazał do użytku obie windy wraz z odbiorem przez Urząd Dozoru
Technicznego. Windy w budynkach ul. Dwernickiego 5 i Prądzyńskiego 4 zostały przekazane
przez  wykonawcę  do  użytku  wraz  z  odbiorem  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego  w  dniu
28.02.2022 r. Cały program wymiany wind wraz z robotami budowlanymi został zakończony
14 marca 2022 r.. Wykonawca tj. firma WIPRO Polski Producent Wind Sp. z.o.o. zrealizował
program  wymiany  6  wind  przed  planowanym  terminem.  Jakość  prac  oceniliśmy  bardzo
wysoko, które zostały zrealizowane szybko i sprawnie bez zakłóceń funkcjonowania wind dla
mieszkańców.  Nowe  kabiny  wind  jak  również  napędy-  maszynownia  są  wyposażone  w
najnowsze osiągnięcia techniczne w tej dziedzinie oraz zapewniają najwyższe bezpieczeństwo
dla  korzystających.  Powstała  nowa  jakość,  nowe  windy  są  wyposażone  w  systemy
monitorowania pracy windy oraz stały kontakt z centrum serwisowym firmy WIPRO. Pozwala
to  na  stały  monitoring  pracy  poszczególnych  podzespołów,  szybkie  reagowanie  na
nieprawidłowości.  Windy są wyposażone w wewnętrzne kamery służące do rejestrowania
wszelkich  zdarzeń  w  kabinach  w  tym  na  sprawców  ewentualnych  dewastacji  windy.
Wykonano estetyczne tynki przy wejściach do wind przez firmę AND-BUD ze Starachowic.
Nowe tynki dają gwarancję do utrzymania w czystości ścian. Nowe windy wymagają dbałości
i  poszanowania  przez  użytkowników  celem  zachowania  estetycznego  wyglądu  oraz
technicznej niezawodności.
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