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BBUUDDOOWWAA  GGMMIINNNNEEGGOO  CCEENNTTRRUUMM  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZOO--MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  WW  
WWAALLCCAACCHH  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

47-344 WALCE, UL. ZAMKOWA 
działka nr 3222  k.m. 9 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2 
OBRĘB: WALCE -0008 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XI  
  

 
ST-01. 06 – MONTAś WINDY 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna montaŜu windy  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montaŜu 
windy w istniejącym szybie windowym  wraz ze sterowaniem, oraz instalacjami 
elektrycznymi, wykonane przez firmę specjalistyczną. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu montaŜ windy o konkretnych parametrach. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
-montaŜ windy ze sterowaniem, wykonane przez   firmę specjalistyczną. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  
 
2. Parametry kabiny windy 
Po wykonaniu wszystkich robót związanych z  instalacją w szybie naleŜy 
zamontować windę. Dźwig powinien być zamontowany przez specjalistyczną firmę. 
Parametry dźwigu zgodne z projektem technicznym. 
 
3.    SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
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tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
 
4.    TRANSPORT 
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały mogą 
być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
MontaŜ gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót montaŜowych  podano w punkcie 5. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00.00.  
 
8.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00.00.  
 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00.00. 
 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 
 Zakres prac do wykonania obejmuje:  

Dostawa i montaŜ wraz z uruchomieniem windy osobowej  o napędzie 
elektrycznym w  istniejącym szybie Ŝelbetowym, zakres prac obejmuje 
czynności odbiorowe UDT. Urządzenie będzie posiadało 7 przystanków, 
wysokość podnoszenia ok.14,5 m, napęd elektryczny, udźwig min. 650 kg ( 6-8 
osób) dla budynku uŜyteczności publicznej, kabina o wymiarach w świetle 140 x 
140 cm z dwoma wejściami usytuowanymi pod kątem 90 stopni, wyposaŜona w 
panel sterowania dostosowany dla osób słabo widzących oraz słabo słyszących, 
z napisami Braila i komunikatami głosowymi, oświetlenie LED, drzwi 
teleskopowe przesuwne, rozwiązania techniczne uniemoŜliwiające przenoszenie 
drgań na konstrukcję budynku, 

        Winda wyposaŜona w urządzenia spełniające dodatkowe wymagania takie jak: 
           - lustro 
           - poręcz ze stali nierdzewnej 
           - wentylator 
           - przyciski z oznaczeniami Braille'a 

 - wyświetlacz informacji 
 - przyciski antywandalowe z podświetleniem  
 - informacja głosowa w kabinie 
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 - dojazd do najbliŜszego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku zaniku 
napięcia sieci 
 - ogrzewanie 
 - oświetlenie LED 
 - podłoga w wykończeniu z wysokiej jakości wykładziny PCV 
 - zintegrowany piętrowskazywacz i wskaźnik kierunku jazd – wyświetlacz LED 
 - system kontroli dostępu np. karty lub klucze z moŜliwością dowolnego 
programowania  

 
Wybrane przepisy dotycz ące projektowania i wykonawstwa instalacji 
elektrycznych: 
 
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI 
SPOŁECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, wdraŜające do prawa polskiego 
Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE, 
2.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie: DzU nr 75 póz. 690 z 2002.04.12 z późniejszymi zmianami (zm. Dz. 
U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27) 
3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 
 
 


