SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
DLA REMONTU WINDY OSOBOWEJ
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM POCZTY POLSKIEJ S.A.
Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 w Katowicach

Specyfikacja techniczna

wykonania

i

odbioru

robot

budowlano-montażowych

stanowi

opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót, w szczególności wykonania robót budowlanych, właściwości robót
budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania.
CPV- 45100000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV- 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV - 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

1. Cześć ogólna
1.1 Nazwa zamówienia: remont dźwigu osobowego o dźwigu Q=450 kg
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie wykonania remontu dźwigu osobowego o dźwigu Q=450kg
1.3 Wyszczególnienie i opis prac.
Zakres prac:
Prace projektowe
a) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dźwigu osobowego
b) Zatwierdzenie dokumentacji we właściwym Oddziale UDT
Dokumentacja powinna zawierać opis techniczny, schematy elektryczne, opisy, rysunki
usytuowania tablic sterowych, świadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wykonanej przez siebie dokumentacji remontowej dźwigu we właściwym
Oddziale UDT w celu jej zatwierdzenia, co stanowić będzie podstawę do zlecenia
wykonania badania doraźnego przez właściwy oddział UDT i wydania decyzji
zezwalającej na eksploatację tych urządzeń.
Prace budowlano-montażowe
1. Wymiana zespołu napędowego

a) Wymiana wciągarki pracującej w układzie 1:1, stało magnesowa 20 polowa z
dołączonym

kołem

umożliwiającym

uwolnienie

pasażera,

dostosowana

do

automatycznego uwalniania po zaniku napięcia
b) Wymiana posadowienia pod wciągarkę z dwoma kołami linowymi (zdawcze i
dociskowe)
2. Wymiana systemu sterowania i osprzętu
a) Wymiana sterowania z falownikiem 7,5 kW, osprzętem na kabinie w podszybiu i
maszynowni
b) Wymiana kasety dyspozycji w dostosowanej do istniejącej kabiny z wyświetlaczem
(wyświetlającą wszystkie informacje : piętro, kierunek, obsługa GSM, jazdy
pożarowej , przeciążeniach i wydanych dyspozycjach)
c) Wymiana kaset wezwań do ościeżnicy zawierającej przyciski, wskaźniki piętrowe,
wskaźnik zmierzonego ruchu kabiny
d) Wymiana instalacji kablowej maszynowni, kabiny i szybu oraz kable zwisowi
e) Montaż modułu dojazdu do najbliższego przystanku po zaniku napięcia
f)

Montaż modułu łączności GSM zgodnie z normą EN 81-28

g) Wymiana napędu drzwi kabinowych z układem silnik + sterownik
h) Wykonanie serwisu drzwi szybowych wymiana zużytych elementów drzwi szybowych
(rolki, prowadnice)

1.4 Informacja o terenie budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy

Organizacja robót budowlanych
Roboty budowlane obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac związanych z
remontem dźwigu.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od rozpoczęcia do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i
urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.
Ochrona środowiska
W czasie prowadzenia robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące
ochrony

środowiska

naturalnego.

W

okresie

trwania

budowy

i

wykonywania

robót

wykończeniowych wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas

realizacji

robót

wykonawca

będzie

przestrzegał

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. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami. 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.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas

realizacji

robót

wykonawca

będzie

przestrzegał

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. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami. 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.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zamawiający wskaże miejsce, w którym wykonawca będzie mógł składować sprzęt i materiały
niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
ochronę materiałów i urządzeń od daty rozpoczęcia robót do daty ich zakończenia.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca stosować się będzie do aktualnych przepisów prawa dot. przewozu urządzeń i
materiałów na teren budowy.
Ogrodzenia
Wykonawca

dostarczy,

zainstaluje

i

będzie

utrzymywał

tymczasowe

urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze i inne konieczne w celu zabezpieczenia
prowadzonych robót przed dostępem osób postronnych.
1.5 Określenia podstawowe
Niniejsze opracowanie stanowić będzie załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dotyczących
remontu dźwigu osobowego o dźwigu Q=450 kg

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zasadnicze informacje
o zastosowanych rozwiązaniach technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Definicje:
•

„Specyfikacje

techniczne"

oznaczają

całość

wszystkich

wymagań

technicznych

zawartych w dokumentacji zamówienia, •
•

„Normy" oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania,

•

„Normy europejskie" oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenełec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji, • „Odział UDT" oznacza oddział Urzędu Dozoru
Technicznego, „Istotne wymagania" oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty
budowlane.

•

„Świadectwo Przejęcia" - protokół odbioru robót lub urządzeń.

•

„Inżynier" - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą jakości.
Każda partia podstawowych materiałów dostarczonych do wbudowania musi posiadać
świadectwo jakości zawierające następujące dane:
•

rodzaj, specyfikacja i ilość wyrobów,

•

data zakupu, nr faktury,

•

jakość tych wyrobów (poszczególne ich cechy) musi odpowiadać wymogom norm lub
atestom. Warunki transportu i składowania powinny być zgodne z ustaleniami
właściwych norm lub instrukcji producenta. Świadectwo jakości dla każdej partii
materiałów

dostarczonych

na

budowę

należy

okazać

Inspektorowi

nadzoru

inwestorskiego, który w uzasadnionych przypadkach może Postanowić o konieczności
wykonania badań sprawdzających określone cechy materiałów. Nie dopuszcza się
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych po okresie
gwarancyjnym. W przypadku stwierdzenia materiałów wadliwych Inspektor nadzoru wyda
polecenie o konieczności ich usunięcia z placu budowy. Polecenie takie musi być
wykonane. Świadectwa jakości dla wszystkich materiałów powinny stanowić dokumenty
załączone do protokołów odbioru robót.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, którego działanie nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Używany do robót sprzęt
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz
wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym umową Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

Wykonawca

dostarczy

Inżynierowi

kopie

dokumentów

potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
uproszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić
zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych
Celem

kontroli

jakości

odpowiedzialny za pełną

jest

osiągnięcie

wymaganych

standardów.

kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca

jest

Wykonawca powinien

przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwość są określone normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier ustali jaki dodatkowy zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową. Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania
tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską lub Europejską Normą a także
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono odnośnej normy.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
techniczną.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale wykonawcy :
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości
robót, które w danej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru przy udziale wykonawcy. Jakość i ilość robót ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, zgodności robót z

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
b) Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót. Zasady wykonania
odbioru końcowego:
- Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę
- Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
- Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru
i Zamawiającego.
- Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować w szczególności dokumentacje techniczną wykonanych prac i
zainstalowanych urządzeń oraz inne dokumenty ustalone przez Inspektora nadzoru.
9. Opis sposobu rozliczenia robót
Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową, która obejmuje wszystkie poniesione przez
wykonawcę koszty do realizacji robót budowlanych określonych niniejszą specyfikacją.
10. Przepisy związane
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które w jakikolwiek
sposób są związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 ze. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881ze zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tekst jednolity z
2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE - (Dz.U. Nr
195 poz. 2011).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych
do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. tekst jednolity z 2003r. Nr 169,
poz. 1650 zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Normy:
PN-EN 81-80 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi
użytkowane.
Dyrektywy:
Dyrektywa dźwigowa 95/16/WE,
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE.

Opracował:
Paweł Proszczek – stanowisko ds. nieruchomości
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach
Tel. 32 25 32 215

