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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest 
określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych i montażowych, a także 
określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia 
materiałów i wyrobów, jak również jakości wykonania robót związanych z realizacją 
zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż dźwigu dla internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zakupem i montażem dźwigu                           
oraz wykonaniem towarzyszących montażowi windy prac remontowo-budowlanych               
w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Szczegółowy przedmiot i zakres robót, dostaw i montażu, objęty przetargiem określają: 
projekt („Projekt budowlany rozbudowy budynku SOSzW  o internat z zapleczem 
żywieniowym i salę gimnastyczną”) i niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót. 
W zakres prac wchodzi : 
- dostawa i montaż windy w istniejącym szybie windowym,  
- demontaż zabudowy  z płyt GK (demontaż maskownic otworów drzwiowych szybu 
windowego), 
- uzupełnienie tynków w ościeżach drzwi windy, 
- wykonanie gładzi w ościeżach drzwi windy, 
- malowanie ościeży i ścian na których znajdują się drzwi windy, 
- wykonanie oświetlenia w szybie windy. 
Roboty budowlane i monta żowe będą prowadzone w czynnym obiekcie.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty zakwalifikowano jako: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45313100-5 Instalowanie wind 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy 
realizacji dostawy i montażu tego urządzenia oraz przy wykonywaniu towarzyszących 
prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzenia, 
materiałów, prac, sprzętu i innych robót budowlanych nie wymienionych w tym 
dokumencie, a wymaganych do terminowej i pełnej realizacji  
robót budowlano -montażowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność 
robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej 
specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad 
sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót 
zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów                      
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, specyfikacją techniczną  
oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym.  
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Wykonawca zawrze umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu 
widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest 
zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty 
budowlane) łącznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, świadczeniami wstępnymi, 
pomocniczymi oraz dostawą materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót i eksploatacji oraz sprawdzić we własnym zakresie 
dobór materiałów i urządzeń. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien 
zapoznać się z dokumentacją projektową i wszystkimi dokumentami wchodzącymi  
w skład dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, ale 
przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub wynikających z samej koncepcji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie określonym    
w umowie. Zamawiający nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. 
Zamawiający zapewnia miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody.  
Podczas wykonywania prac Wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu 
budowy przed kradzieżą. Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy. 
Wymagane jest bieżące usuwanie na wysypisko gruzu i odpadów z terenu budowy. 
Zabrania się wyrzucania gruzu przez okna, zabrania się wylewania resztek farb  
i substancji chemicznych do instalacji kanalizacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów 
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu 
materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nie 
utrudniający pracy obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu 
budowy.   
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa   
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi 
- dziennik budowy 
- dokumentację projektową i specyfikację techniczną. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać „Projekt budowlany rozbudowy budynku 
SOSz- W o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną”, na podstawie 
którego został zrealizowany budynek internatu w którym znajduje się szyb windowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym kurtyny oddzielające, folie, ogrodzenia, poręcze, znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę umowną. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowiązuje 
się Wykonawcę do uprzątnięcia terenu robót i otoczenia wokół oraz naprawienia 
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ewentualnych uszkodzeń. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do ostatecznego zakończenia i odbioru. 
Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu wykonywania robót budowlanych 
odpowiada Wykonawca. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego . W okresie trwania budowy  
i wykończania robót Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się                   
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej            
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania . Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                      
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny    
za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy . 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone     
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami . Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika (np materiały pylące) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej .  
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Zobowiązuje się Wykonawcę do 
ochrony istniejących instalacji a wszelkie zniszczenia powstałe podczas prowadzenia 
robót Wykonawca musi usunąć na własny koszt. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za aktywność swoich podwykonawców na placu budowy (montażu). 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych             
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien wyznaczyć 
strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić i oznakować. Uznaje się, że wszelkie 
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koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Zamawiający stawia wymóg, aby 
realizacja umowy przebiegała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
2. MATERIAŁY i URZ ĄDZENIA 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać 
odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego 
zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach 
budowlanych. 
Wszystkie dostarczone przez wykonawcę elementy windy będą fabrycznie nowe, 
nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urządzenia każdego typu będą 
odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, 
bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z właściwymi normami polskimi lub co 
najmniej równorzędnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doświadczonych 
producentów. 
Winda dostosowana będzie do użytku przez osoby niepełnosprawne i wyposażona we 
wszystkie, konieczne ułatwienia takie jak np. poręcze, barierki 
 
Wykonanie i użyte materiały 
Parametry d źwigu  

• typ  - osobowy  dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
• udźwig (kg)  -  min. 630  
• prędkość (m/s) - 1  
• ilość przystanków   - 2  
• ilość drzwi szybowych -2 
• ilość dojść  - 2  
• kabina nieprzelotowa (szer. x głęb. x wys.) (mm)    - 1100  x 1400 x 2100  
• szyb (szer. x głęb.) (mm)  - 1700 x 1800  
• drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000  
• drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe  (szer. x wys.) (mm)   900 x 2000                    
• podszybie (mm) – ok.1150   
• nadszybie (mm) – ok. 3500  
• bez maszynowni   
• sterowanie - mikroprocesorowe z regulacją falownikową   
• napęd - bezreduktorowy   
• zasilanie - prąd trójfazowy  
Szczegóły wykonania   
1. Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej  

• drzwi szybowe: wykonane ze stali nierdzewnej, ognioodporne EI-30  
• napęd drzwi: prędkość zamykania i otwierania regulowana, czasy 

zamykania drzwi również ustawialne  
• próg drzwi: aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym.  
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• kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniający ograniczenie nacisku  
skrzydła przy napotkaniu przeszkody ( max 15 kg ).  

2. Wnętrze kabiny: w otworze wejściowym zamocowany zespół fotokomórki 
umożliwiający regulację napełnienia kabiny oraz służący jako jeden  z  
możliwych elementów antyzakleszczających  

• ściany kabiny: wykonane z segmentów, ze stali nierdzewnej  
• sufit: podwieszany  
• lustro: na bocznej ścianie  
• poręcze: okrągłe ze stali nierdzewnej  
• cokół: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15 x 80 mm  
• oświetlenie: pośrednie    
• podłoga: wyłożona wykładziną trudnościeralną (antypoślizgową). 

3.   Panel sterowania: zamocowany w ścianie bocznej kabiny wzdłuż całej jej 
wysokości, chromowane z czerwoną diodą. Panel ten zawiera następujące 
elementy:  

• elektroniczny piętrowskazywacz 
•  mikrofon i słuchawkę do systemu komunikacji awaryjnej.  
• awaryjne oświetlenie: system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania 

z normalnego źródła (min. 2h zasilania z baterii)  
• stacyjkę jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi  
• sygnalizację przeciążeniową kabiny  
• przyciski podświetlane:  

• włączający wentylator  
• sygnalizacji alarmowej akustycznej  
• dyspozycji przystanków  
• otwarcia drzwi  
• zamknięcia drzwi.  

4. Kasety wezwań: posiadające wygrawerowane strzałki oznaczające kierunek 
“jazda w górę”, bądź też “jazda w dół” 

5. Sygnalizacja zewnętrzna: na przystanku podstawowym - piętrowskazywacz  
cyfrowy, pozycja dźwigu w szybie będzie pokazana przez podświetlenie 
odpowiedniego oznaczenia, dojazd kabiny i kierunek jej dalszej jazdy będzie 
sygnalizowany dźwiękiem gongu i strzałką.  

6. Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji i dachu kabiny   
- nad płytą sufitu.  

7. Sterowanie z regulacją prędkości: układ regulacji prędkości umożliwia płynny start  
i zahamowanie kabiny na poszczególnych przystankach oraz precyzyjne 
zatrzymywanie się kabiny na poziomie przystanku. 

8. Awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia z możliwością 
ręcznego otwarcia drzwi. 

 
- Zaoferowana winda powinna odpowiadać wymogom określonym w normach UE dla 
urządzeń dźwigowych 

-  Dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy. 
- Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć 
odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i 
przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
- Winda i jej wszystkie elementy musi być tak zaprojektowana, aby można było 
bezpiecznie uniknąć przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów 
eksploatacji. 
- Winda musi gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna 
odpowiadać obowiązującym normom. 
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- Praca windy nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać działania 
urządzeń elektronicznych pracujących w budynku. 
- Winda powinna być wyposażona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi 
parametrami technicznymi. 
 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania . 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  
i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu  
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych, montażowych        
i instalacyjnych zgodnie z umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, 
normami, sztuką budowlaną  
oraz z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 5.2. Prace 
poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania             i transportu 
obciążają konto wykonawcy. 
5.3. Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać 
odpowiednie świadectwa badania typu oraz świadectwa kontroli jakości, a urządzenia 
pochodzące z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone przez właściwy 
terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego. 
5.4. Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli 
wystąpią opóźnienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń. 
5.5. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy/montażu jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania budowy aż do jej zakończenia. Prowadzenie 
dziennika budowy/ montażu spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone 
będą na bieżąco. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty będą gromadzone w formie uzgodnionej między 
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. Pozostałe dokumenty to: protokoły przekazania 
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terenu budowy, umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Zasady kontroli jakości robót. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i wynikające  
z niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z w/w dokumentami.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1.Przedmiar robót 
Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej,             
aby przygotować oferty. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót.  Ceny 
i wartości wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte  
w dokumentach przetargowych. 
Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi uwzględniając: 
- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania 
określonych elementów lub robót; 
- nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe     
w transporcie; 
- materiały pomocnicze. 
Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego 
sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót,           
a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady 
pracy sprzętu muszą uwzględniać: 
- czas efektywnej pracy; 
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania 
Sprzętu. 
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót, a także złożone 
przez Wykonawców kosztorysy ofertowe przygotowane na podstawie przedmiaru są 
dokumentami pomocniczymi. Ze względu na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji  
ze środków PFRON dokumenty te są wymagane w przetargu.  
7.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę 
w ofercie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (po upływie okresu gwarancji) 
8.1.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy/montażu z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Odbiór końcowy 
nastąpi w terminie ustalonym w  umowie. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego               
w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.   
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem 
odbioru.  
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbiorowej, w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą 
mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- dokonać prób i odbioru instalacji; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń - 
sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.   
Dokumenty do odbioru końcowego: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
- dokumentację powykonawczą, 
- dziennik budowy ( montażu), 
- deklaracje zgodności na zastosowane materiały. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór windy z  udziałem przedstawicieli 
Urzędu Dozoru Technicznego.  
8.2.Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                      
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.   
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót musi obejmowa ć: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 
teren budowy 
- wartość pracy sprzętu z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,   
z wyodrębnieniem podatku VAT. 
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Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane             
w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

10. PRZEPISY ZWĄZANE – NORMY I INNE DOKUMENTY 
Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy 
prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy               
i Rozporządzenia)  dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących 
w zakres przedmiotu zamówienia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
dla robót budowlanych i monta żowych dotycz ących 

zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zakup i monta ż dźwigu dla internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu”.  

 
Adres : ul. Powstańców 1863r. 12 , 99-400 Łowicz. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
montażu windy pionowej dla osób niepełnosprawnych w internacie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1,1 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Poniższa specyfikacja techniczna jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, 
wykonawstwa, dostawy i usług dla windy, jak również jej części składowych i 
wyposażenia. Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają być 
spełnione przy realizacji dostawy i montażu tego urządzenia oraz przy wykonywaniu 
towarzyszących prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie 
zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzenia, 
materiałów, prac, sprzętu i innych robót budowlanych nie wymienionych w tym 
dokumencie, a wymaganych do terminowej i pełnej realizacji robót budowlano -
montażowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. Wszystkie mające zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, 
zasady, prawa i regulacje, które zostaną przywołane w niniejszej specyfikacji, będą 
uważane za część niniejszego dokumentu.  
 
2. Ustalenia ogólne 
Prace przy realizacji inwestycji powinny być realizowane zgodnie z projektem 
budowlanym, przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
normom PN, BN lub świadectwom ITB. Materiały i wyroby, na które nie ma norm 
powinny posiadać aprobaty techniczne zgodne z Rozporządzeniem MSWiA.  
Wykonawstwo robót objętych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej, 
sprawującej kierownictwo i nadzór. W ramach poszczególnych etapów prac, zaleca się 
dokonywanie odbiorów robót budowlanych zgodnie z zakresem prac opisanych w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Odbiór robót powinien być 
zgodny z ogólnymi warunkami realizacji obiektów budowlanych i odbywać się po 
zakończeniu każdego rodzaju robót w celu określenia ich jakości i stwierdzenia 
możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonywania dalszych prac. 
Z każdego odbioru robót należy sporządzić protokół podpisany przez członków 



 12 

komisji odbierającej, który powinien zawierać ocenę wykonanych prac oraz ewentualne 
wnioski i zalecenia. Przekazanie obiektu Zamawiającemu do eksploatacji powinno być 
dokonane po usunięciu wad i usterek. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 
Zamawiającemu gwarancji na wykonane przez siebie prace. 
 
3. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
jeżeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j. 
3.1. oznakowany znakiem CE, albo; 
3.2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej , albo; 
3.3. znakowany znakiem budowlanym. 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 
producent mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności 
z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.  Ocena zgodności obejmuje 
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia, 
mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy: 
- stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów. W instrukcjach tych 
określono sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów, 
- przestrzegać okresów przydatności do stosowania 
- przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków szkodliwych 
4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST.  
W przypadku wystąpienia w poszczególnych przywołanych dokumentach różnych 
wymagań należy do realizacji przyjąć to wymaganie, które stawia ostrzejsze warunki. 
4.2. Wymagania dotyczące wykonania windy 
Winda będzie montowana w istniejącym szybie windowym. 
Wszystkie dostarczone przez wykonawcę elementy windy będą fabrycznie nowe. 
Urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w 
działaniu, wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z 
właściwymi normami. Winda dostosowana będzie do użytku przez osoby 
niepełnosprawne i wyposażona w poręcze i barierki. 
4.3. Wykonanie i użyte materiały 
4.3.1. Parametry dźwigu  

• typ  - osobowy  dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
• udźwig (kg)  - min.630  
• prędkość (m/s) - 1  
• ilość przystanków   - 2  
• ilość drzwi szybowych -2 
• ilość dojść  - 2  
• kabina nieprzelotowa (szer. x głęb. x wys.) (mm)    - 1100  x 1400 x 2100  
• szyb (szer. x głęb.) (mm)    - 1700 x 1800  
• drzwi szybowe   - automatyczne teleskopowe  (szer. x wys.) (mm)                       

900 x 2000  
• drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe  (szer. x wys.) (mm)   900 x 2000                    
• podszybie (mm) - 1150   
• nadszybie (mm) - min. 3500  
• bez maszynowni   
• sterowanie - mikroprocesorowe z regulacją falownikową   
• napęd - bezreduktorowy   
• zasilanie - prąd trójfazowy  
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 Opis wykonania   
Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej  

• drzwi szybowe: wykonane ze stali nierdzewnej, ognioodporne EI-30  
• napęd drzwi: prędkość   zamykania i otwierania regulowana, czasy 

zamykania drzwi  również   ustawialne  
• próg drzwi: aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym.  
• kontrola drzwi: mechanizm  nawrotu  zapewniający  ograniczenie nacisku  

skrzydła przy napotkaniu przeszkody ( max 15 kg ).  
Wnętrze  kabiny:  w  otworze  wejściowym  zamocowany  zespół  fotokomórki 
umożliwiający regulację napełnienia kabiny oraz służący jako jeden  z  
możliwych elementów antyzakleszczających  

• ściany kabiny: wykonane z segmentów, ze stali nierdzewnej  
• sufit: podwieszany  
• lustro: na bocznej ścianie  
• poręcze: okrągłe ze stali nierdzewne  
• cokół: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15 x 80 mm  
• oświetlenie: pośrednie    
• podłoga: wyłożona wykładziną trudnościeralną (antypoślizgową).  

Panel  sterowania:    zamocowany  w  ścianie  bocznej  kabiny  wzdłuż  całej  jej 
wysokości, chromowane z czerwoną  diodą. Panel ten zawiera następujące 
elementy:  

• elektroniczny pięciowskazywacz 
• mikrofon i słuchawkę do systemu komunikacji awaryjnej  
• awaryjne oświetlenie: system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania 

z  normalnego źródła (2h zasilania z baterii)  
• stacyjkę jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi  
• sygnalizację przeciążeniową kabiny  
• przyciski podświetlane:  

• włączający wentylator  
• sygnalizacji alarmowej akustycznej  
• dyspozycji przystanków  
• otwarcia drzwi  
• zamknięcia drzwi.  

Kasety wezwań: posiadające wygrawerowane  strzałki oznaczające kierunek 
“jazda w  górę”,  bądź  też  “jazda  w  dół” 
Sygnalizacja  zewnętrzna:  na  przystanku  podstawowym  -    piętrowskazywacz  
cyfrowy, pozycja dźwigu w szybie jest pokazana przez podświetlenie 
odpowiedniego oznaczenia, dojazd kabiny  i kierunek  jej dalszej  jazdy 
sygnalizuje dźwięk gongu i strzałka.  
Wentylacja: wentylator  elektryczny,  zamocowany  do  konstrukcji  i  dachu  
kabiny  - nad płytą sufitu.  
Sterowanie z regulacją prędkości: układ regulacji prędkości umożliwia płynny  start  
i  zahamowanie  kabiny  na  poszczególnych  przystankach  oraz  precyzyjne 
zatrzymywanie się kabiny na poziomie przystanku. 
Awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia z możliwością 
ręcznego otwarcia drzwi. 

4.3.2. Roboty remontowo - budowlane towarzyszące : 
4.3.2.1. W zakresie projektu mechanicznego, obliczeń wytrzymałościowych i 
związanych z nimi doborem materiałów, bezpieczeństwem, wytwarzaniem, 
testowaniem, wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane będą 
odpowiednie normy.  
4.3.2.2. Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć 
odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i 
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przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
4.3.2.3. Winda musi być tak zaprojektowana, aby można było bezpiecznie uniknąć 
przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji. 
4.3.2.4. Winda musi gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna 
odpowiadać obowiązującym normom. 
4.3.2.5. Praca windy nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać 
działania urządzeń elektronicznych pracujących w budynku. 
4.3.2.5.Winda powinna być wyposażona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi 
parametrami technicznymi. 
 
5. Zabezpieczenia i jako ść 
5.1. Zabezpieczenie jakości ma gwarantować wykonanie windy, prac budowlanych i 
montażowych na najwyższym poziomie technicznym. 
5.2. Kontrole dla sprawdzenia jakości produkcji u Wykonawcy lub jego poddostawcy są 
dopuszczalne w każdym czasie.  
5.3. Wykonawca windy ma obowiązek respektowania uwag i zaleceń Inspektora 
Nadzoru z ramienia Zamawiającego. 
5.4. Wykonawca przeprowadzi próbny rozruch windy w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego przed odbiorem technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego. 
 
6. Gwarancje 
6.1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia są sprawne i kompletne, gwarantują 
nieprzerwaną eksploatację i odpowiadają warunkom wymienionym w specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
6.2. Na prawidłowe działanie windy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, na 
okres zgodny z umową o roboty budowlane. 
6.3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnej konserwacji oraz 
usuwania usterek i nieprawidłowości w działaniu windy w tym naprawy uszkodzonych 
zespołów i elementów lub ich wymiany na nowe. 
6.4. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym 
w technicznie akceptowanych terminach. 
6.5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie odpowiadał pisemnie w ciągu 3 dni 
od otrzymania reklamacji i informował Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej 
roszczeń gwarancyjnych. 
6.6. W przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji, na część podlegającą naprawie 
/ wymianie będzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany. 
 
7. Inne warunki dostawy 
7.1. Prace poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i 
transportu obciążają  Wykonawcę. 
7.2. Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać 
odpowiednie świadectwa badania typu oraz świadectwa kontroli jakości, a urządzenia 
pochodzące z importu -  aktualne wnioski importowe potwierdzone przez właściwy 
terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego. 
7.3. Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli 
wystąpią opóźnienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń. 
7.4. Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy. 
7.5. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór windy z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Dozoru Technicznego. 
8. Prawa Zamawiaj ącego w przypadku wyst ąpienia usterek 
8.1. Jeżeli w urządzeniu ujawni się jakikolwiek defekt przed upływem okresu 
gwarancyjnego lub urządzenie nie utrzymuje gwarantowanych parametrów, 
Wykonawca ma obowiązek zbadać przyczynę. Jeżeli za taki defekt odpowiada 
Wykonawca, koszt tego badania poniesie Wykonawca, a następnie będzie on w takim 
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wypadku obowiązany usunąć ten defekt na koszt własny. Wykonawca ma obowiązek 
wykonać roboty naprawcze. 
8.2. Po wykonaniu naprawy Zamawiający może domagać się na koszt Wykonawcy 
powtórzenia odbiorów gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. 
8.3. Wszystkie dodatkowe prace, narzędzia i środki pomocnicze wymagane do 
dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe obciążają Wykonawcę, przy czym 
obowiązany on jest do przestrzegania ogólnych wytycznych utrzymania porządku na 
budowie. 
8.4. Świadczenia obejmujące wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) 
potwierdzone muszą być przez protokoły, próby funkcjonalne i przez osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego. 
9. Warunki na budowie i monta żu 
9.1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac na budowie poda Zamawiającemu 
odpowiedzialnego za montaż kierownika montażu. 
9.2. Dotrzymanie przepisów bezpieczeństwa na każdym odcinku prac leży po stronie 
Wykonawcy. 
9.3. Zabezpieczenie miejsca budowy (montażu) pod względem bezpieczeństwa 
użytkowników obiektu i przepisów BHP leży po stronie Wykonawcy. 
9.4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za aktywność swoich podwykonawców na 
placu budowy (montażu). 
 
 


