
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI
SCHODOWEJ PAWILONU „C” POD

MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOD CPV:
- 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów 
użyteczności publicznej
- 45313100-5 Instalowanie wind

Lokalizacja: TARNOWSKIE GÓRY
UL. ŚNIADECKIEGO 1
DZIAŁKA NR 162/1
Inwestor: SP ZOZ „REPTY”
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI
42-612 TARNOWSKIE GÓRY
UL. ŚNIADECKIEGO 1

UWAGA: 
Podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na rysunkach oraz w 
przedmiarach  robót  nazwy  własne  są  przykładowe.  Dopuszcza  się  materiały,  technologie   i 
urządzenia  równoważne  w  stosunku  do  przywołanych  w  wyżej  wymienionej  dokumentacji 
technicznej. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry 
nie gorsze niż wskazane przykładowo.



1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  dostawy,  montażu  i 

odbioru  dźwigu  osobowego  wraz  z  niezbędnymi  pracami  elektrycznymi  oraz 

budowlanymi dla zadania:  PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ 
PAWILONU „C” POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

1.2. Rodzaj robót stanowiących zakres zadania:
– wykonanie fundamentu szybu windowego,

–  przesunięcie  ścianek  ze  ślusarki  aluminiowej  wydzielających  klatkę  schodową 

zgodnie z warunkami technicznymi,

– wymiana nieotwieranych fragmentów ślusarki aluminiowej,

– montaż dźwigu wraz z szybem,

– wymiana balustrad

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

Wszelkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 

- być nowe i nieużywane 

- być w gatunku bieżąco produkowanym 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz 

innych nie wymienionych a obowiązujących norm i przepisów 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty na udowodnienie 

powyższego  oraz  w  zależności  od  potrzeb  szczegółowe  informacje  dotyczące 

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  materiałów.  W  czasie  postępu 

robót  Wykonawca  ponosi  pełna  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 

technicznie środki transportu.

Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 

atmosferycznymi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.

5 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dokumentacja projektowa przewiduje montaż dźwigu osobowego zgodnie z normą 

EN 81.2 o parametrach:

-  rodzaj  napędu  –  hydrauliczny,  pośredni,  silnik  napędu  zasilany  U=400V, 

zabezpieczony przed przegrzaniem

- udźwig - Q = 1150 kg 

- wysokość podnoszenia – 16,20 m

- prędkość podnoszenia - 0,6 m/s

- ilość przystanków – 6/6

- rodzaj drzwi – automatyczne, teleskopowe

- wymiar drzwi netto – 900x2000 mm, trójpanelowe

- drzwi kabinowe – wykonane ze szkła bezpiecznego



- drzwi przystankowe – futryny wykonane ze stali nierdzewnej, panele wykonane ze 

szkła bezpiecznego

-  kabina dźwigu:  panoramiczna,  nieprzelotowa, ściany kabiny wykonane ze  szkła 

bezpiecznego  w  ramkach  ze  stali  nierdzewnej,  podłoga  pokryta  antypoślizgową, 

trudno  zapalną  wykładziną,  sufit  podwieszany,  oświetlenie  typu  LED,  oświetlenie 

awaryjne-  2  godziny,  cokoły  przypodłogowe  oraz  poręcz  wykonane  ze  stali 

nierdzewnej

- panel dyspozycji – wykonany na całą wysokość kabiny ze stali nierdzewnej wraz z 

piętrowskazywaczem

- kasety wezwań – ze stali nierdzewnej z piętrowskazywaczem LCD

- sterowanie – mikroprocesorowe

- dowolne pomieszczenie w pobliżu szybu dźwigowego

-  wyposażenie  dodatkowe  –  wyświetlacz  przeciążenia  kabiny,  kurtyna  świetlna, 

oznaczenia  Braille’a,  komunikator  głosowy,  jazda  pożarowa,  gong,  wentylator 

załączany  automatycznie,  system  komunikacji  ze  ratunkowymi,  zjazd  kabiny  na 

przystanek  podstawowy  po  zaniku  napięcia  wraz  z  funkcją  otwierania  drzwi, 

oświetlenie szybu drabinka do podszybia.

Dźwig montowany w nowym szybie o przeszklonej konstrukcji stalowej

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 

jakościowych  wyrobów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 

składowanie i wbudowanie.

6 . KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  DŹWIGU  DLA  OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO MONTAŻU

Montaż dźwigu podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego i musi spełniać 

warunki określone w dokumentacji montażu i odbioru urządzeń dźwigowych.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 

urządzeń.  Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 

budowlane.



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość  robót  oblicza  się  według  pomiarów z  natury,  udokumentowanych  operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru  robót  podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót,  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

5. Instrukcje montażu wybranych producentów

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 

zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 

polskim.


