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15.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 45313100-5 

  
Kod CPV - obejmuje grupy robót:  
45313100-5 <Instalowanie wind>  

 
Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.   
Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 
Ul. Reymonta 3, Ładza ; 178/11, 178/9 obręb Ładza, gmina Pokój , woj. opolskie 
   

Inwestor i adres: 
  

Gmina Pokój, Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
   
Nazwa,adres jednostki projektowania:   
Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 

 
   

Spis zawartości zestawienia:  
 

 

 Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01 
1. Część ogólna Str.01 
2. Wymagania dot.właściwości wyrobów budowlanych Str.02 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.02 
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.02 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.02 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.02 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.03 
8. Sposób odbioru robót budowlanych  Str.03 
9. Podstawa płatności Str.03 
10. Dokumenty odniesienia Str.03 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 

1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE WIND> odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)  
45313100-5 <Instalowanie wind> 
 
1.4.Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę:  
Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych dźwigu jest dokonanie zapoznania się ze stanem technicznym szybów wind oraz 
zainstalowanych w nich komponentów. 
Zgodność z dokumentacją:  
Zamówienie elementów do dźwigów powinno być poprzedzone ostatecznym zweryfikowaniem stanu istniejącego szybu oraz 
instalacji oraz sprawdzenie zapisów niniejszej specyfikacji. 
 
1.5.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.5.1.Zakres prac związanych z instalacją dźwigów oznaczonych w części rysunkowej architektury w ramach inwestycji wymienionej 
w punkcie 1.1 zawiera: 
-montaż układu prowadzącego i kabiny dźwigu; 
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-wykonanie montażu osprzętu instalacyjnego elektrycznego dla dźwigu ; 
-wykonanie montażu osprzętu instalacyjnego osprzętu mechanicznego dla dźwigu; 
-wykonanie montażu elementów zasilania i sterowania dla dźwigu; 
-wykonanie montażu osprzętu sterującego poza szybem windowym dla dźwigu ; 
1.5.2.Zakres prac związanych z instalacją dźwigów oznaczonych w części rysunkowe architektury jako , „W2”  w ramach inwestycji 
wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-montaż układu prowadzącego i kabiny dźwigu; 
-wykonanie montażu osprzętu instalacyjnego elektrycznego dla dźwigu ; 
-wykonanie montażu osprzętu instalacyjnego osprzętu mechanicznego dla dźwigu; 
-wykonanie montażu elementów zasilania i sterowania dla dźwigu; 
-wykonanie montażu osprzętu sterującego poza szybem windowym dla dźwigu ; 
 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Przewidywane prace towarzyszące: 
-prace związane z osadzaniem gniazd i wyłączników instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami 
instalacji elektrycznych w obrębie instalacji windy; 
Przewidywane prace tymczasowe: 
-zabiegi służące zabezpieczeniu tynków, posadzek oraz sufitów podwieszanych  przed uszkodzeniem udarowym lub  
zanieczyszczeniem w trakcie transportu i montażu windy; 
 
2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości elementów dźwigu. 
W zakresie dostawy (oferty): 
Projekt techniczny dźwigu + opracowanie dokumentacji technicznej dla oceny zgodności + ocena zgodności + odbiory UDT w 
zakresie Wykonawcy. Dokumentacja wykonawcza wykonywana na podstawie domiarów wziętych z natury w miejscu zabudowy. 
Dojazdów na miejsce budowy w celu ustalenia szczegółów technicznych. 
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych łącznie z oświetleniem w szybie dźwigowym 
Wykonanie wszystkich prac tymczasowych i docelowych wymaganych do montażu dźwigu takich jak belki, haki itp. 
Montaż urządzeń 
Pełna dokumentacja techniczno – odbiorową 
Odbiór dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego 
Przeszkolenie w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego uwalniania osób 
Wystawienie deklaracji zgodności ( CE ) 
Wszystkie koszty związane z odbiorem dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego 
 
(*) Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora i projektanta. 
 
 
 
3.SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 
Roboty montażowe mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Zgodnie z wymaganiami w części Warunków Ogólnych. 
 
4.TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Zgodnie z wymaganiami w części Warunków Ogólnych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące instalacji i montażu dźwigu hydraulicznego: 
 
5.1.Zasady ogólne przy montażu elementów dźwigu: 
Z uwzględnieniem stanu domiarów z natury oraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentacji projektowo-
odbiorowych z procedurą Odbioru UDT włącznie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót 
  
Podstawę do odbioru technicznego dla szybu windowego stanowią badania jak dla robót żelbetowych, malarskich, 
posadzkarskich i  instalacji elektrycznych. 
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Podstawę do odbioru technicznego dla maszynowni stanowią badania jak dla robót murowych, tynkarskich, malarskich, 
posadzkarskich i instalacji elektrycznych. 
Podstawę do odbioru technicznego montażu dźwigu stanowią następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną; 
-wymiarów elementów zamontowanych; 
-DTR urządzeń technicznych. 

 
Ocena wyników badań. Odbierany montaż i instalacja dźwigu windowego powinien być uznany za zgodny z wymaganiami 
normy, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, montaż i instalacja dźwigu powinna być uznana za niezgodną z wymaganiami 
normy. Montaż i instalacja dźwigu uznana za niezgodną z wymaganiami normy nie może być przyjęty. W tym przypadku należy: 
-poprawić montaż wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodności z normą, a po 
poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź; 
-nakazać   usunięcie   zainstalowanych urządzeń technicznych oraz urządzeń dźwigowych  nie   odpowiadających   
wymaganiom   normy   i   żądać powtórnego ich  wykonania i zainstalowania. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych i montażowych 
Zgodnie z wymaganiami w części Warunków Ogólnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Zgodnie z wymaganiami w części Warunków Ogólnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane 

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Cz.1 Dźwigi elektryczne 

PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Cz.2 dźwigi hydrauliczne 

PN-EN 81-28:2004 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Cz.28 dźwigi osobowe i 

towarowe 

PN-EN 81-58:2004 
(U) 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Cz.58 Badania i próby. Próba 
odporności ogniowej drzwi przystankowych 

PN-EN 81-72:2004 
(U) 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Cz.72 Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych. Dźwigi pożarowe 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-EN 12016:2001 Kompatybilność elektromagnetyczne – Dźwigi, schody i chodniki ruchome. Odporność 

PN-EN 13015:2003 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady opracowywania instrukcji konserwacji. 
 
 
 


