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Nazwa zadania: 
 
 

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych  

z modernizacją dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E 

budynku głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi. 

 
 
 
Branża: 

BUDOWLANO-INSTALACYJNA 
 
 
Nazwa i adres obiektu: 
Budynek dydaktyczny  
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
ul. Wojska Polskiego 121 
91-726 Łódź 
 
 
Zamawiający: 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 121 
91-726 Łódź 
 
 
 
Nazwy i kody robót: 
 

Kod CPV   Nazwa robót 
4531300-5   Instalowanie wind 

42416100-6  Windy 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

50750000-7   Usługi w zakresie konserwacji wind 

 

 
  

 
 

 



1. WSTĘP. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych – polegających na wymianie dźwigu w Pawilonie "E" budynku dydaktycznego ASP 

zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi na bazie istniejącego szybu i maszynowni 

windy. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych a także  montująca dźwig (windę) powinna posiadać 
wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na 
każdym etapie robót a także na etapie odbioru UDT.  Urządzenie dźwigowe powinno być nowoczesne 
o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort  
i bezpieczeństwo. 
Dostawcy windy muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu 
Dozoru Technicznego, dokumentację techniczną i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia 
wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie. 
  
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami. 
  
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną. 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót montażowych, 
instalacyjnych i towarzyszących dotyczących modernizacji istniejącego dźwigu towarowo-osobowego 
o udźwigu Q = 500 kg, zlokalizowanego w Pawilonie „E” budynku dydaktycznego ASP im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi     91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 121 w szczególności: 

 Dostawa i montaż fabrycznie nowego, kompletnego dźwigu osobowo-towarowego (1 szt.) z 

kabiną przewozową oraz kompletem urządzeń napędowych, nośnych i sterujących; 

 Demontaż, wywóz, utylizacja zdemontowanych zespołów dźwigowych; 

 Sprawdzenie istniejącego zasilania elektrycznego i w razie potrzeby położenie nowego kabla 

zasilającego o odpowiednich parametrach; 

 Wymiana wyłącznika głównego na parterze 

 Wymiana drzwi kabinowych i przystankowych   

 Demontaż istniejących tablic zasilająco-sterowniczych i osprzętu instalacyjnego 

 Modernizacja tablicy zasilania maszynowni (z wyposażeniem w zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe) 

 Malowanie szybu i wymiana oświetlenia szybu 

 Roboty budowlane związane z dostosowaniem wymiarów otworów drzwi szybowych wewnątrz 

i na zewnątrz, na 3 kondygnacjach 

 Wykonanie obudów ościeży przy drzwiach przystankowych na 3 kondygnacjach; 

 Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób 

 Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych 

 Kompletny zakres zadania obejmuje czynności związane z opracowaniem  

i uzgodnieniem dokumentacji dźwigu oraz jego odbiorem przez Urząd Dozoru technicznego. 

 
1.5. Ogólne wymagania. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany istniejącego 
urządzenia dźwigowego  w Pawilonie „E” budynku dydaktycznego ASP. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym zakresem 
robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 
zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 



 2. MATERIAŁY. 
  
2.1. Wymagania ogólne 
Do realizacji wyżej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty 
zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 
stosowania. 
  

2.2. Podstawowe parametry dźwigu po modernizacji 
 Dźwig towarowo-osobowy, elektryczny, cierny, zgodne z normą EN 81.1 (dodatek A2); 

 Minimalny wymagany udźwig 1000 kg lub 10-12 osób 

 Rodzaj napędu – zespół napędowy bezreduktorowy; 

 Prędkość 1,0 m/s 

 Dojście jednostronne – kabina nieprzelotowa; 

 3 przystanki, 3 dojścia 

 Wymiana kompletnego dźwigu: elementów mocujących, wsporczych, przeciwwagowych,  

w razie potrzeby prowadnic kabinowych (indywidualna ocena oferenta) 

 Drzwi przystankowe otwierane automatycznie – teleskopowe, wykonane ze stali nierdzewnej; 

 Sterowanie  elektroniczne, falownikowe, zbiorcze góra/dół, urządzenia programujące – testery 

na wyposażeniu dźwigu do dyspozycji Zamawiającego; 

 Wykończenie kabiny – ze stali nierdzewnej, narożniki ze stali nierdzewnej, cokoły ze stali 

nierdzewnej, poręcz ze stali nierdzewnej, lustro ½ ściany nad poręczą na tylnej ścianie, ściany 

wykonane ze stali nierdzewnej z elementami laminatu lub szkła, oświetlenie 

energooszczędne, kabina wyposażona w panel dyspozycji, w kabinie wyświetlacz LCD, na 

podłodze wykładzina antypoślizgowa PCV, drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej, 

wentylator automatyczny, przycisk przyspieszania zamykania drzwi oraz ponownego otwarcia 

drzwi, stacyjka blokująca otwarcie drzwi kabinowych, sygnalizacja przeciążenia, lampka 

oświetlenia awaryjnego umieszczona w panelu dyspozycji; 

Uwaga: ostatecznie elementy wykończeniowe kabiny: ściany podłogi sufit oświetlenie typy 

kaset sterowniczych na przystankach, drzwi przystankowe, kolory obudów ościeży, itp. 

zostaną określone po wyborze dostawcy dźwigu. 

 Dźwig wyposażony w kurtynę świetlną, informację głosową informującą w języku polskim o 

położeniu kabiny na przystanku, 

 Wyświetlacze LCD na każdym przystanku w obudowie ze stali nierdzewnej, natynkowe, 

 Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej, natynkowe; 

 System łączności ze służbami pogotowia dźwigowego z kabiny, w oparciu  

o technologię GSM; 

 Parametry urządzeń dźwigowych, w tym kabiny, należy dostosować do istniejącego szybu 

dźwigowego, przy czym wysokość kabiny nie może być mniejsza od istniejącej 213 cm; 

 

Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami 
specjalistycznymi. 



Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym badaniom. 
  
4. SPRZĘT. 
  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 
  
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
  
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 
należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 
drogowym i kolejowym. 
  
6. WYKONANIE ROBÓT. 
  
6.1. Wymagania ogólne. 
  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót.  Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 
Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie 
Zamawiającego. 
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. 
Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-
użytkowych przedmiotu zamówienia. 
  
6.2 Roboty towarzyszące 
  

W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnień tynków, naprawy ścian i prace malarskie, 
itp. wynikające – powstałe na skutek realizowanych prac modernizacyjnych. 
  

 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
  
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
  
 
 



7.2 Badania i pomiary. 
  
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
  

7.3 Raporty z badań. 
  
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 
 

7.4 Certyfikaty i deklaracje. 
  
Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

         deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

      wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

         posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub 
krajową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

         oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w 
konkretnym obiekcie budowlanym 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
8.1. Wymagania ogólne. 
Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na wymianie dźwigu powinny stanowić 
następujące dokumenty : 

•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym 
•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych, 
  

  
8.1.1.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru 
końcowego robót dokona Zamawiający. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
przetargową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku, gdy 
według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 

8.1.2.  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego 
oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego : 

 Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz 
książek dozorowych UDT dla dźwigu, 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla  wyrobów 

nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 



 Atest PZH, 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową 
lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 
  
8.1.3.  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
  
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
zamówienia wg określonego zakresu prac w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przyjętych 
parametrów dźwigu, stanowiącą cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia publicznego) ustaloną 
między Wykonawcą i Zamawiającym. 
Koszty związane z odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT ponosi 
Wykonawca. 
  
10. ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA 
  
10.1.  Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. 
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w 
cenę kontraktową. 
  
10.2.  Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w 
bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w  następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

  
10.3.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy w miejscach prowadzenia prac. 
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. 
  
10.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, 
pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie 
współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  
10.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali 



prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
  
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
  
11.1.  Przepisy podstawowe. 

  
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004r.w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 
nr 202 poz. 2072) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTYRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 
czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z 

późn. zm.) 
 ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu  (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z późn. 
zm.) 

 ROZPORAŻDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 
nr 4 poz. 43) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 
 Dyrektywa dźwigowa LD95/16/WE 
  

Mają również zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

 PN-EN 81 
 PN-IEC 60364 (wszystkie obowiązujące arkusze) - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 
 PN-EN 12464 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

  
 


