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1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budowa wewnętrznej windy osobowej dla ON, zewnętrznego
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz robót budowlanych
w budynku ZSO oraz
wykonanie robót dostosowujących powyższy budynek w celu właściwego funkcjonowania
windy , podjazdu , pomieszczeń .
1.1.2. Zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.3.
1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres rzeczowy robót, wynikający z dokumentacji projektowej
specyfikacją, określony został w projekcie oraz przedmiarze robót.

a

objęty

niniejszą

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 45 2140 00 0 - roboty budowlane - w zakresie budowy obiektów budowlanych
związanych z edukacją badaniami,
b) 45 31 31 00 5 - instalowanie wind,
c) 45 30 00 00 0 - roboty instalacyjne w budynkach,
d) 45 31 00 00 9 - roboty instalacyjne elektryczne,
e) 45 45 00 00 6 - roboty budowlane wykończeniowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
- wykonanie budowy wewnętrznej
windy osobowej hydraulicznej przystosowanej do
przewozu osób niepełnosprawnych,
- wykonanie dobudowy zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z poziomu
terenu na taras wejścia
- wykonanie wewnętrznej rampy wyrównawczej z poziomu drugiego przystanku na
poziom wyższy
- wykonanie
demontażu
ścian
,
otworów
drzwiowych
w
miejscu
projektowanej windy,
- wykuć i zamurowania ścian zewnętrznych celem połączenia komunikacyjnego windy z
budynkiem,
- wykonanie wykuć i zamurowania ścian wewnętrznych, murowanie szybu windowego
- wykonanie przekuć przez stropy
- wykonanie nadproży z elementów żelbetowych,
- wykonanie nowych tynków i malowań w szybie windy
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- skucie części istniejącej ławy fundamentowej w miejscu projektowanej windy,
- przeniesienie istniejących grzejników instalacji c.o.
- instalacji elektrycznej windy (zgodnie z wymogami i zalecaniami
podłączenie zasilenia windy z tablicy głównej budynku.
-wykonanie rampy z barierkami przy windzie
Roboty budowlane :

producenta)

-

Zakres prac do wykonania roboty
wewnętrzne :
1.
Rozbiórka istniejącej ściany murowanej z bloczków gazobetonowych
i wykonanie nowej ściany
działowej z bloczków betonu komórkowego gr. 25 cm
przy Sali gimnastycznej
mającej na celu
poszerzenie istniejącego
przejścia
1.27 m -1.29 m
do
szerokości min. 1.50 zgodnie z
obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi - przyjęto szerokość 1.63 m.
2. Wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego , kanałów wentylacyjnych
tynków , malowaniem przy pomieszczeniach szatni oraz pomieszczeń sanitarnych wraz montażem
stolarki drzwiowej -wymiana drzwi 70/200 na drzwi 90/200
3. Wykonanie instalacji sanitarnych : wody oraz kanalizacji sanitarnej , instalacje wody wykonać z rur pp
o średnicach Ø16, Ø20z podłączeniem do baterii umywalkowych
i sedesu. , kanalizacje sanitarna z rur
PCV Ø50, Ø75 i Ø110 , prowadzenie przewodów w posadce
podłączenie do odbiorników
sedes ,
umywalka
firmy KOŁO
,
4. Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne - lampy ledowe oraz wymiana
przełączników i
gniazd.
5. Wykonanie nowych posadzek , okładzin ściennych z płytek terakotowych i glazury w pomieszczeniach
szatni , pomieszczeniach sanitarnych ,komunikacji
6. Wykonanie docieplenia stropu od wewnątrz pomieszczeń – styropianem o gr. 10 cm wraz z plytami K-G.
7. W miejsce istniejącego okna wykucie
części ściany pod oknem oraz wstawienie
drzwi
zewnętrznych 1.0 x 2.10 m wraz z wykonaniem
chodnika z kostki brukowanej gr. 6 cm od strony
wejścia
przy placu wewnętrznym.
Instalacje zasilające - woda , kanalizacja sanitarna , instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
,
zasilanie elektryczne
nie ulegają zmianie.
Roboty zewnętrzne :
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o długości

9.40 m

o spadku

8%.

Podjazd wykonanać z - fundament z bloczków betonowych z podjazdem z kostki betonowej o gr. 6 cm
wraz z poręczami
stalowymi malowanymi proszkowe.
- wyznaczenie miejsc
parkingowych
dla osób niepełnosprawnych - 2 szt ,
oraz miejsc postojowych 5
szt. na terenach
utwardzonych.

1.2. WYMAGANIA OGÓLNE
W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej
niezdefiniowane. Pojęcia i określenia są zgodne z Polskimi Normami.
Ilekroć w niniejszej ST jest mowa o:
- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie robót objętych dokumentacją
techniczną, której częścią jest niniejsza ST,
- pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
wykonywanie robót budowlanych, o których mowa powyżej,
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, książkę obmiarów,

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

dokumentację

budowy z

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,
- właściwym organie - należy przez to rozumieć organ administracji architektonicznobudowlanej lub organ nadzoru budowlanego,
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową,
- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,
- rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników,
- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi,
- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
- ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.2.2. 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 niewymienionych 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.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
przetargową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca jest obowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji
technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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.

2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1. ORGANIZACJA BUDOWY
2.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych
robót, jak i wymagań specyfikacji technicznej i poleceń zarządzającego realizacją umowy /
inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.1.2. Teren budowy
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w miejscowości Tarłów na terenie ZESPOŁU
SZKÓL
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w
Tarłowie.
Teren
budowy
należy wygrodzić z ogólnie dostępnego obszaru. Zaplecze na czas budowy zlokalizować
należy w obrębie wygrodzonej strefy od strony planowanej realizacji. Dostęp do niezbędnych
mediów z istniejącego budynku zespołu szkół lub z urządzeń własnych wykonawcy.
Komunikacja zapewniona jest poprzez istniejące zjazd na działkę , Z uwagi na niewielki zakres
inwestycji
jak
i
krótki
czas
realizacji
przewiduje
się korzystanie z istniejącej komunikacji, jako z dróg transportowych dla celów realizacji
inwestycji.
Wykonawca podczas realizacji robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz
wszystkich składowanych materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót
od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały okres realizacji inwestycji
wszystkie materiały i urządzenia będą utrzymywane w należytym stanie i porządku, a
elementy wymagające ochrony przed warunkami atmosferycznymi zostaną właściwie
zabezpieczone pod tym kątem.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie niezbędne elementy dla
prowadzenia robót i utrzymania placu budowy w zgodzie z przepisami BHP.
Wykonawca będzie odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich
stałych elementów istniejących, na terenie działki w obszarze placu budowy typu istniejące
repery, zieleń niska i wysoka a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy /
odtworzenia na własny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi, kable etc.
W trakcie prowadzenia robót wykonawca jest obowiązany stosować się do przepisów i
wszystkich regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji robót
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wykonawca będzie podejmował wszelkie możliwe kroki, mające na celu uniknięcia działań
szkodliwych dla środowiska oraz innych jednostek występujących na danym terenie w
zakresie zanieczyszczeń, hałasu, drgań wibracji lub innych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne w
stopniu tego wymaganym, odzież ochronną dla pracowników i inne zabezpieczenia niezbędne
dla realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca będzie stosował się do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz w
bezpiecznej odległości od budynków istniejących. Użycie materiałów, które wpływają na
trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach
niedozwolonych nie zostaną zaakceptowane do wbudowania.
2.1.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy, w
okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, aż do zakończenia robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być wykonywane na bieżąco i odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynku, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko oraz podpis osoby
dokonującej wpisu.
Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty budowy powinny być załączone do dziennika budowy
i przejrzyście numerowane. Wszystkie komentarze lub propozycje zapisane w dzienniku
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji
zarządzającemu
realizacją
umowy
lub
inspektora
nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie zagubione dokumenty budowy będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze
stosownymi wymogami prawa.
Dokumenty budowy będą stale dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz
upoważnionym przedstawicielom zamawiającego.
2.2. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zamawiający może wyznaczyć Zarządzającego realizacją umowy, w ramach posiadanego
umocowania reprezentuje on interesy zmawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, specyfikacjami
technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego zarządzający może działać przez wyznaczonych inspektorów nadzoru
inwestorskiego działających w jego imieniu.

2.3. MATERIAŁY
2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania robót określonych w pkt 1.1.3. mogą być stosowane wyłącznie materiały i
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,
o
właściwościach
użytkowych
umożliwiających
prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom i robotom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.
Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
specyfikacji technicznej jak i w projekcie budowlanym oraz dokumentacji producenta windy.
Wykonawca, na żądanie przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do
realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z EC i Polską Normą, a
także inne prawnie określone dokumenty.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz
Inspektorem nadzoru inwestorskiego Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie
materiałów nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz
ST - wymaga to indywidualnego ustalenia z zamawiającym.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności
technicznej i kosztowej.
2.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją umowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania z
realizującym zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiały
stosowane wariantowo musza być dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiadać
stosowne dokumenty.
2.3.4. Parametry windy
a) Charakterystyka:
b) Udźwig:

dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych
630 kg

c)
d)
e)
f)

Ilość osób:
Ilość przystanków:
Wysokość podnoszenia:
Kabina:

- wymiary SxGxH - ilość wejść:
- wykonanie struktura kabiny:
- panele kabiny:
- podłoga:
- lustro:
- oświetlenie:
g) Drzwi:
h) wymiary SxH - rodzaj:
- materiał:
- drzwi szybowe ognioodporne
i) Szyb - wymiary:
- podszybie:
- nadszybie:
- szerokość:
j) Prędkość:
k) Rodzaj napędu:
l) przełożenie:
m) Agregat:
n) Moc napędu:
o) Blok zaworowy:
p) Sterowanie:
q) Tryb jazdy:
r) Maszynownia:
s) Zasilanie:
t) Zastosowanie:

8
3
maks. 10
1100 x 1400 x 2170 mm;
przelotowa (wejście jest od zewnątrz a wyjście do
wnętrza budynku)
stal nierdzewna
stal nierdzewna
PVC
1/2 ściany
LED
900 x 2000 mm
teleskopowe
stal malowana Polimod
w klasie EI 60
1100 mm
3400 mm
1600 mm (drzwi teleskopowe)
0,62 m/s
hydrauliczny sterowanie elektroniczne
1:2
hydrauliczny umieszczony w szybie
9,5 kW
NGV proporcjonalny
mikroprocesorowe
zbiorczość góra / dół
brak
400V / trójfazowe
budynki nowe i istniejące

- 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,

- 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.
2.4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy.
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.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
Umowy,
zostaną
przez
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego
zdyskwalifikowane
i
niedopuszczone do robót.
2.5. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową.
Pojazdy do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.6. WYKONANIE ROBÓT
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST,
projektu budowlanego oraz poleceniami osób pełniących nadzór nad realizacją inwestycji.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót.

2.6.2. Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do robót może nastąpić po przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po
spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących zapewnienia wymagań BHP. Wykonawca jest
obowiązany wykonać zabezpieczenia fragmentów odcinków robót, na których prowadzone
będą prace, w taki sposób, aby nie kolidowały z bezpieczeństwem funkcjonowania
istniejącego budynku. Prace zewnętrzne powinny być prowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych dla danych robót. Roboty montażowe szybu można prowadzić
tylko przy wietrze o prędkości nieprzekraczającej 10 m/s.
2.6.3. Warunki przystąpienia do montażu szybu windowego
- sprawdzić i zapoznać się z kompletem dokumentacji,
- sprawdzić zgodność danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym,
- dokonać odbioru części budowlanej,
- sprawdzić w oparciu o wykaz elementów kompletność dostawy i stan techniczny elementów
i części przeznaczonych do montażu,
- ustalić kolejność montażu - urządzenie,
- ustalić warunki bezpieczeństwa pracy podczas montażu,
- przygotować miejsce do montażu, środki transportowe, oraz narzędzia montażowe.
2.6.4. Roboty ogólnobudowlane
a) Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie - stopę fundamentową - podszybie, jako
żelbetowe, monolityczne wylewane na mokro z betonu C-20/25, zbrojone podłużnie stalą AIII. Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wylać 10 cm chudego betonu C-8/10.
Warstwę chudego betonu układać bezpośrednio po wykonaniu wykopu fundamentowego, w
przypadku konieczności wymiany gruntu na podsypkę piaskowo-żwirową wylać beton po
zagęszczeniu podsypki. W miejscach projektowanych słupów żelbetowych z podszybia
wypuścić - przedłużyć pręty 0 12 stal A-III (34GS) na długości min. 0,5 m do połączenia ze
zbrojeniem słupów pionowych.
Izolacja pionowa ścian: masa asfaltowo - kauczukowa Dysperbit.
Izolacja pozioma 1 x papa termozgrzewalna.
Posadzka w podszybiu - cementowa gr. 5 cm zatarta na gładko.
Beton C-20/25, Stal zbrojeniowa A-III (34GS), strzemiona A-0 (St0S).
b) Ściany podszybia
Projektuje się ściany podszybia gr. 24 cm wylewane na mokro z betonu C-20/25, zbrojonego
prętami 0 8 i 12 co 15 cm ze stali A-III. Ściany docieplone od zewnątrz płytami XPS gr. 6cm.
Izolacja pionowa ścian: masa asfaltowo - kauczukowa Dysperbit.
Izolacja pozioma 1 x papa termozgrzewalna.
Posadzka w podszybiu - cementowa gr. 5 cm zatarta na gładko.

Beton C-20/25, Stal zbrojeniowa A-III (34GS), strzemiona A-0 (St0S).
c) Ściany szybu
Ściany zewnętrzne szybu wykonać z pustaków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wap.
Należy wykonać wzmocnienia ścian słupami żelbetowymi 24 x 24 cm na wysokości całego
szybu oraz poziomymi wieńcami 24 x 24 cm i dodatkowo w osi 1-1 belki żelbetowe gr 24 x
24 cm do osadzenia prowadnic windy.
d) Elementy żelbetowe
Słupy usztywniające w narożnikach szybu, kotwione w podszybiu i poszczególnych
wieńcach, służą do przeniesienia parcia wiatru oddziaływującego na ściany szybu. Słupy o
wymiarach 24 x 24 cm na całej wysokości konstrukcji nadziemia, zbrojone prętami stalowymi
4 012 Stal A-III (34GS), strzemiona 06 co 30 cm, Stal A-0 (St0S).
Wieńce i belki żelbetowe elementy poziome o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojone prętami
stalowymi 4 012 Stal A-III (34GS), strzemiona 06 co 30 cm, Stal A-0 (St0S).
Zbrojenie wieńców odginać w wieńcu prostopadle na długość min. 0,5 m.
Nadproża prefabrykowane typu L19 o długości 150 i 90 cm, posadowić na 3 warstwach
cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. lub poduszce betonowej.
e) Roboty murowe i połączenie szybu windy z istniejącym budynkiem
W miejscu budowy szybu należy wykuć otwory w stropie
Szyb windy zdylatowany z miejscowym kotwieniem do budynku. Kotwienie wykonać na
każdej kondygnacji po 2 sztuki z blachy stalowej gr. 12 mm. Kotwy betonować w wieńcu
szybu oraz mocować do ściany istniejącego budynku w miejscu drzwi wejściowych do windy.
Zastosować kotwy 0 16/200 wklejane do muru (HILTI 0 16/200 na klej HILTI).
g) Stropodach i obróbki blacharskie
Stropodach jednospadowy o spadku 5% w kierunku istniejącego dachu z odprowadzeniem
wód opadowych przez istniejący system odprowadzania. Wykonany w formie płyty
żelbetowej gr. 15 cm zbrojonej krzyżówo prętami stalowymi 012 i 06 mm, Stal A-III i A-0,
Beton C-20/25. Stropodach docieplony wełna mineralną gr 10 cm, kryty papą
termozgrzewalna podkładową i wierzchniego krycia.
Obróbki dekarskie stropodachu z blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej dwustronnie gr.
0,5 mm, ukształtowane w sposób by odprowadzać wody w kierunku istniejącego dachu.

h) Podjazd dla niepełnosprawnych
Murki podjazdu wylewane na mokro z betonu C-16/20 zbrojone siatka prętów 0 8mm.
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm na podbudowie z
chudego betonu i zagęszczonej podsypki piaskowo-żwirowej zagęszczanej warstwowo.
Balustrada wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Słupki z rury 0
60mm, poręcze 040 mm.
i) Elementy zewnętrzne
Przed wejściem do budynku i na podjazd wykonać chodnik z kostki betonowej na podsypce
piaskowo - cementowej gr. 10 cm.
j) Wykończenie wewnętrzne
- Tynki wewnętrzne - uzupełnić ubytki poprzez szpachlowanie przy wejściu do windy na
poszczególnych kondygnacjach.
- Posadzki - uzupełnić istniejące posadzki przy wejściu do windy na poszczególnych
kondygnacjach.
- Malowania - uzupełnić malowania jw.
- Instalacje wewnętrzne - instalacja c.o. - przenieść kolidujące grzejniki na ścianę boczną.
Instalacja elektryczna - poprzez rozwinięcie zgodnie z wytycznymi producenta windy.
k) Wentylacja
Wywiewna - grawitacyjna poprzez 2 kanały wentylacyjne o wolnym przekroju min. 160 mm
zlokalizowane w górnej części szybu.
2.6.5. Roboty dostosowujące w budynku
- wykonanie wewnętrznej rampy wyrównawczej z poziomu drugiego przystanku na poziom
wyższy
- wykucia i zamurowania ścian zewnętrznych celem połączenia komunikacyjnego windy z
budynkiem,
- wykonanie wykuć i zamurowania ścian wewnętrznych,
- montaż nowej stolarki okiennej,
- skucie części istniejącej ławy fundamentowej w miejscu projektowanej windy,
- demontaż i przeniesienie grzejnika
- przeróbka podejść grzejnikowych na ścianę boczną (wg rysunku rzutów),
- wykonanie nowych chodników celem skomunikowania istniejącej komunikacji zewnętrznej
z nowymi dobudowanymi elementami,
- w zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się podłączenie zasilenia windy z tablicy głównej
budynku.
- roboty instalacyjne wod-kan : instalacje wewnętrzne oraz uzbrojenie zgodnie z projektem

3. JAKOŚĆ ROBÓT, OBMIARY, ODBIORY I PŁATNOŚCI
3.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.2. Zasady kontroli, jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca jest obowiązany prowadzić wszelkie
pomiary, sprawdzenia materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy na żądanie zamawiającego świadectwa
stwierdzające, że stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają dopuszczenie do obrotu
w budownictwie.
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac.
Kontrola ta powinna polegać na:
- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekip wykonawczych oraz wyposażenia w wymagane
środki BHP,
- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,
W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonywanie kontroli międzyoperacyjnych
obejmującą prawidłowość wykonania robót zanikających.
Kontrola końcowa polegać będzie na sprawdzeniu całości przedmiotu inwestycji wraz z
analizą odbiorów poszczególnych etapów robót. Sprawdzenie montażu urządzeń dźwigowych
i jazdy próbne, nastąpi po uzyskaniu protokołu UDT.
W trakcie realizacji robót należy przeprowadzać kontrolę dostarczanych na budowę
zestawów, wyrobów i surowców polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentów
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu
powinien podlegać również sposób oznakowania - znaki CE i B.

3.3. OBMIAR ROBÓT
3.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego
realizacją, Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar
wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
3.3.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
3.3.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
3.4. ODBIÓR ROBÓT
3.4.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty objęte ST i projektem budowlanym podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym
powiadomieniem
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego.
Odbiór
będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i
powiadomienia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
3.4.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na odbiór tych robót, które warunkują możliwość
przystąpienia do montażu urządzeń dźwigowych. Spełnienie warunków koniecznych zostanie
udokumentowane w formie protokołu, który stanowić będzie jeden z dokumentów odbioru
końcowego całości wykonanych robót.
3.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
3.4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 3.4.4.2
Odbioru ostatecznego 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 ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

____________________________________________________________________________________________________________._

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
3.4.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile wystąpiły) oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót;
- protokoły odbiorów częściowych robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
3.4.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.4.4. "Odbiór ostateczny robót"
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3.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3.5.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i ST.
4. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.
zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady,
Warszawa 2004,
6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2013 r. poz. 898),
7. Umowa zawarta między wykonawcą a zamawiającym,
8. Normy branżowe,
9. Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji,
10. Instrukcje montażu wybranych producentów.
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