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STB-00 Wymagania ogólne  
 
1.Obowiązki Inwestora 
 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 
placu budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów: 
Inwestor:   Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29   45- 068 Opole   
oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu 
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 
 
2.Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót 
 w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - 
zaakceptowany przez Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  
Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 
końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 
materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach 
przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 
olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, 
nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
3.Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
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akceptację inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 
Inwestora. 
 
4.Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów. 
 
Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, 
a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 
wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę 
do obliczeń. 
 
5.Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu    
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposób 
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien 
zawierać: 



 5

terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
6.Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
 
7.Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w 
tym okresie. 
 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
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dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
8.Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 
kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 
wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 
odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 
- to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane 
są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót. 
 
 
 
 
STB-01 Roboty rozbiórkowe 
 
1.Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych szybu windowego 
osobowego i maszynowni.    
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.1.Zakres robót 
Maszynownia: 
-demontaż konstrukcji wsporczej napędu ( belki I 260, [ 120 ) 
-wyburzenie 2 cokołów żelbetowych  
-wykucie nowych otworów technologicznych w stropie nadszybia ( 6 szt.) 
-wymiana drzwi wejściowych 90/200 na drzwi D1 90/200 z samozamykaczem 
 o odporności p. poż. EI 60 
Szyb windowy  / konstrukcja żelbetowa grubość ścian 15 cm / : 
- wyburzenie 2 cokołów żelbetowych 
- demontaż drabinki 
- wyburzenie po obu stronach otworów drzwiowych fragmentu ściany czołowej z prawej strony o   
szerokości 24 cm do wymiaru 27 cm, z lewej strony o szerokości 2 – 4 cm do wymiaru 47 cm 
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dostosowanie otworów w ścianie żelbetowej pod nowe drzwi  
załadunek i wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi 
 
2.Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom 
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne . 
 
3.Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne. 
 
4.Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie 
należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 
 
5.Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
6.Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
 
7.Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) - muru, .  Dla drzwi  - szt.   m3 rozbieranych konstrukcji żelbetowych. 
 
8.Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 
9.Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt.  po odbiorze robót 
 
10.Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
STB-02  Roboty murowe i betonowe 
 
1.Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
i betonowych przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku    
 
1.1Zakres robót 
 
-  uzupełnienia ubytków cegłami pełnymi kl. 150 ,   podmurowanie  oraz uzupełnianie   
-   zabetonowanie otworów technologicznych w stropie nadszybia ( 4 szt.) 
-  dostosowanie otworów murowanych i żelbetowych pod nowe drzwi  
- montażu wentylatora EDM + 3 nawiewników higrosterowanych usytuowanych pod oknami  
  o wydajności 35 m³/h każdy 
 
2.Materiały 
Cegła ceramiczna pełna kl. 150, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa,  stal ST3S  siatka 
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gięto-ciągniona  , kotwy z pręta stalowego ocynkowanego. 
 
3.Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
4.Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy 
lub wciągarka ręczna 
 
5.Wykonanie robót 
Wykonać w razie spękania sprawdzić i uzupełnić istniejące mury wewnętrzne. Wspomaganie 
wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
6.Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów   
 
7.Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i 
cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość. 
 
8.Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
9.Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
10.Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe i betonowe. 
  
 
STB-03  Malowanie tynków wewnętrznych farbami akrylowymi 
                 
WSTĘP 
1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich,  tynków farbami  akrylowymi. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych.  
 
1.1.Zakres robót objętych specyfikacją 
Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich, farbami   tynków 
gładkich. 
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1.2.Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" 
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
2.Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych" 
 
2.1.Farba emulsyjna akrylowa   
Gotowa do użycia farba na bazie żywic akrylowych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
i pigmentów. Dobrze kryjąca, odporna na warunki atmosferyczne: deszcz, nasłonecznienie 
mróz i wiatr. Farba jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i niepalnym, tworzy 
powłokę matową, gładką bez zmarszczeń i spękań. 
Skład: dyspersja wodna żywicy akrylowej, wypełniacze mineralne, pigmenty 
Gęstość: l,4kg/dm 
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: < 0.1 kg/(nr \'h) 
Opór dyfuzyjny względny: ok. 0,3 m 
 
2.2.Wymagania dotyczące materiału 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę: 
•     świadectwo jakości 
•     aprobata techniczna 
Farby  powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
•     oznaczenie normowe 
•     odpowiednia norma europejska lub krajowa 
•     kolor, kod koloru 
 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje się przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Dobór 
sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości do wykonania robót 
izolacyjnych oraz pomocniczych. 
 
4.Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
 Transport materiałów, farb emulsyjnych może odbywać się dowolnym środkiem transportowym, w 
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniem, pojemniki należy 
chronić przed utratą szczelności i mrozem. 
 
5.Wykonywanie robót 
 Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
5.1Podłoże 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
•   Gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego, kawern; 
stopień przygotowania podłoża jak dla tynków IV kategorii 
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•    Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień 
•   Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 
•   Dojrzałe pod malowanie. Tynki tradycyjne i cienkowarstwowe mineralne malować min. po 4 
tygodniach, dla tynków maksymalna wilgotność 4% podłoża masy 
Podłoża tynkowe powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-10109. 
 
5.2.Wykonanie powłoki Przygotowanie farby do malowania: 
możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i 
dokładnym rozmieszaniu •    farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać 
do pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę w 
zależności od chłonności podłoża dodając do 20% wody do malowania starych, dobrze przylegających 
powłok farby nie rozcieńczać, lub rozcieńczyć dodając tylko od 3 do 5 % wody Malowanie : 
Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć. Przygotowanie produktu. 
Materiał sprawdzić przed zastosowaniem, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Znajdującą się w 
pojemniku farbę dokładnie rozmieszać. Przy malowaniu zasadniczym farbę można rozcieńczać wodą 
w ilości max do 5%. W celu zachowania powtarzalności koloru opakowania fabryczne z farbą 
rozcieńczać jednakową ilością wody. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarży produkcyjnej. Malowanie prowadzić w temperaturach 
od +5° C do +30°C.           
Sposób stosowania. Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, szczotką, pędzlem lub metodą natryskową. 
Z reguły wymagane jest wykonanie powłoki dwuwarstwowej, złożonej z warstwy gruntującej i 
warstwy końcowej. Pomiędzy pojedynczymi powłokami przestrzegać czasu schnięcia ok. 12 godzin. 
Prace malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 
nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeżą farbą naniesioną 
poprzednio. Nie prowadzić prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji, 
bez specjalnych osłon ograni-czających wpływ czynników atmosferycznych. W temperaturze + 20 C i 
względnej wilgotności powietrza do 65% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz. Po 
12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy dużej wilgotności 
powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydłużeniu nawet do 2-4 dni. Ponadto należy 
zwrócić uwagę na opadające mgły, które przy niedoschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i 
mogą powodować zacieki i przebarwienia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
 
Kontrola wykonania powłoki malarskiej 
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie : 
•    jakości materiałów malarskich 
•     wilgotności i przygotowania podłoża 
•     stopnia skarbonizowania tynków 
•    jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania 
•     schnięcia. 
•     wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 
budowy. 
•     badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temp. >5°C):   Dla 
farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach 
•     powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug. plam. 
•     spękań, łuszczenia. Bez śladów pędzla lub wałka. 
Zakres kontroli winien obejmować: 
•     sprawdzenie podłoża: 
•     sprawdzenie podkładów 
•     sprawdzenie powłok 
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6.1.Opis badań 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez 
porównanie wykonanych robót malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz 
wymagań według specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm 
-sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami oraz z normą 
PN-C-81914 
-sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą oględzin 
-sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich należy przeprowadzić wzrokowo w czasie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw. 
 
7.Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest metr kwadratowy malowanej powierzchni. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów malarskich: 
wymagana jakość materiałów malarskich powinna być potwierdzona przez producenta 
odpowiednimi dokumentami. odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 
-po przygotowaniu podłoża: 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża. 
po wykonaniu każdej warstwy : 
-sprawdzenie ciągłości . poprawności i dokładności wykonania powłoki 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia : 
-zaświadczenia jakości materiałów 
-protokoły odbiorów częściowych 
-zapisy w dzienniku budowy 
 
 9.Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
 
 9.1.Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania robót malarskich dla jednego metra 
kwadratowego powierzchni. 
 
10.Przepisy związane 
 PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 
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 STB-04 Dźwigi osobowe   
 
1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu  dźwigów  elektrycznych o udźwigu Q=1800 kg każdy.  
 
1.1.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.2.Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez 
producenta wind. 
 
1.3Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
 
2.Materiały 
Wymagania dla dźwigu objętego przedmiotem zamówienia 

 DMG 1000 dźwig z maszynownią górną, 
osobowy, elektryczny 

Udźwig: 1000 kg/13 osób  

Przełożenie: 2:1 

Ilość przystanków/dojść: 5/5 

Wysokość podnoszenia: 13,2 m  

Głębokość podszybia: 1,87 m  

Wysokość nadszybia: 3,6 m  

Wymiary szybu (SxG): 1800 x 2300 mm  

Konstrukcja szybu: żelbetowa  

Maszynownia: górna, wydzielona, drzwi do maszynowni EI60 

Napęd: 
 

bezreduktorowy, moc 6,7 kW, płynna regulacja prędkości, 180 
włączeń/h 

Prędkość nominalna: 1 m/s 

Ogranicznik prędkości: 
 

dwukierunkowy, podstawa, obciążka z obciążnikiem, lina, 
osłony 

Posadowienie: stalowe amortyzowane 
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Rama kabinowa: 
 

stalowa z osprzętem: koła, chwytacze dwukierunkowe, 
prowadniki suwakowe, smarownice 

Rama przeciwwagowa: stalowa z osprzętem w układzie bocznym 

Prowadnice: T 90x75x16 kabinowe (odc. 5 m), wsporniki, śruby, kotwy 
rozprężne 

T 50x50x5 przeciwwagi (odc. 5 m), wsporniki, śruby, kotwy 
rozprężne 

Kabina wew. (SxGxW): 1250 x 1900 x 2100 mm nieprzelotowa 

Wykończenie kabiny: stal nierdzewna fakturowana KORN 320 - panele ścienne; 
stal nierdzewna KORN 320 - cokoły przypodłogowe, 
podsufitowe 

Sufit: stal nierdzewna KORN320 - oświetlenie energooszczędne 
LED, pośrednie rozproszone, odporne na wstrząsy, oświetlenie 
awaryjne 2h 

Poręcz: okrągła ze stali nierdzewnej na ścianie tylnej 

Lustro: L½ bezpieczne 1000x950 mm, nad poręczą 

Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, trudnopalna  

Panel dyspozycji: stal nierdzewna fakturowana KORN 320 - na całej wysokości 
kabiny 

Wyświetlacz: LCD 7” z funkcjami wyświetlania - kierunek jazdy, położenie 
kabiny, komunikaty nawiązywania łączności i przeciążenia, 
alarm 

Przyciski: piętrowe - okrągłe, podświetlane z alfabetem Braille'a 
funkcyjne - alarm, wentylator, otwieranie i zamykanie drzwi 

Stacyjka kluczykowa: tak  blokada otwartych drzwi 

Tabl. znamionowa: podświetlana, grawerowana z tworzywa 

Wentylacja: mechaniczna i grawitacyjna, wentylator w kolumnie panelu  

Zabezpieczenie wejścia: kurtyna świetlna 

Drzwi kabinowe: 1 szt.  900 x 2000 mm automatyczne, 2 – panelowe, 
teleskopowe 

Wykończenie drzwi: stal nierdzewna KORN 320 – obkładane 

Rygiel bezpieczeństwa: 1 szt. zgodny z PN-EN 81-20 

Próg: aluminiowy 90 mm 

Drzwi przystankowe: 5 szt.  900 x 2000 mm automatyczne, 2 – panelowe, 
teleskopowe 

Wykończenie drzwi: stal nierdzewna fakturowana KORN 320 – obkładane 

Ognioodporne Tak EI 60 wg EN 81-58 

Próg: aluminiowy 90 mm z uzupełnieniem pomiędzy ramami 

Aparatura sterowa: 
 

mikroprocesorowa CAN z falownikiem 
kompletne wyposażenie elektryczne w szybie, maszynowni, na 
kabinie 

Oświetlenie szybu: tak zgodne z PN-EN 81-20, pkt 5.2.1.4 
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Zasilanie wymagane: 3x400/230V, 50Hz 

Szafa sterowa: natynkowa, standard, do maszynowni 

Sterowanie: pojedyncze 

zbiorcze dwukierunkowe góra - dół 

Piętrowskazywacz: 5 szt. LCD, zintegrowany z kasetą wezwań 

Kaseta wezwań: 5 szt. nadtynkowa montowana w murze; szyld ze stal 
nierdzewna fakturowana KORN 320, 
piętrowskazywacz, dwa/jeden przycisk okrągły 

Łączność: GSM - system powiadamiania ekip ratowniczych, zgodny z 
PN-EN 81-28, zdalny monitoring i test dźwigu 

Interkom - system głośnomówiący komunikacji dwustronnej 
kabina – tablica sterowa 

System ewakuacji: UPS - w przypadku zaniku napięcia, automatyczny dojazd 
awaryjny do najbliższego przystanku z samoczynnym 
otwarciem drzwi 

Zjazd pożarowy: na stałym zasilaniu sieciowym, po otrzymaniu sygnału 
pożarowego, na przystanek ewakuacyjny z samoczynnym 
otwarciem drzwi 

Sygn. dźwiękowa: tak gong wielotonowy 

Informacja głosowa: tak powiadamianie głosowe w kabinie 

Inne: system „Stand-By” sygnalizacji, napędu drzwi i oświetlenia w 
kabinie 

słupki z amortyzatorami pod ramę kabiny i przeciwwagi 

drabinka do podszybia 

blokada dostępu do dźwigu za pomocą zegara sterowego w 
określonych przedziałach czasowych, 
 

Dokumentacja: rejestracyjna i techniczno-odbiorcza - komplet 

 
 
3.Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 
4.Transport i magazynowanie 
Transport i magazynowanie 
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta. 
 
5.Wykonywanie robót 
 
Z uwagi na warunki funkcjonowania szpitala prace związane z wymianą dwóch dźwigów w 
istniejącym szybie windowym należy podzielić na II etapy.  
 
Etap I: 
W pierwszej kolejności należy wymienić dźwig szpitalny w szybie windowym nr 1. 
W czasie wymiany istniejący dźwig w szybie windowym nr 2 musi być użytkowany. 
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Etap II: 
Po wymianie dźwigu w szybie windowym nr 1 i dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji, można 
przystąpić do wymiany dźwigu w szybie windowym nr 2. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
Cały montaż dźwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane żadne 
podesty montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, wciągarka, itp.) 
wykorzystuje się kabinę podnoszoną wciągnikiem   Istnieje w takiej sytuacji konieczność 
odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio usytuowane haki, 
wykorzystywane do mocowania ogranicznika prędkości (jako element bezpieczeństwa przy montażu, 
zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania 
zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji żelbetowej (grubość min. 15 cm), 
prowadnice dźwigu mocowane są wspornikami do ścian przy pomocy kotew rozprężnych HILTI M12. 
Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki napędu drzwi przystankowych. 
Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu, 
bezpieczeństwo i swobodę. Z tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to 
minimalizuje zakłócenia pracy innym podwykonawcom. 
 
5.1.Montaż 
Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją 
Montażu Dostawcy. 
Świadczenia budowlane niezbędne do wykonania montażu dźwigów. 
 
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU  DŹWIGU: 
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dźwigowego, haków montażowych w szybie oraz otworu 
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacją Wykonawcy oraz obowiązującą normą EN 81 i przepisami 
budowlanymi a także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca określonego 
założeniami technicznymi Wykonawcy. 
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od 
poziomu podłogi wykonanej na gotowo na każdym przystanku. 
4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na 
budowę. 
5. Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, 
zamykanego i oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do 
urządzeń sanitarnych i wody. 
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu. 
8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i 
zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie 
swobodnego dojazdu pomiędzy miejscem składowania szybem. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku 
instalacji celem umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń 
dźwigowych Wykonawcy. 
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie 
bezpiecznego składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem. 
Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowaną: 
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych 
dźwigu. 
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną a przed odbiorem przez 
Jednostkę Inspekcyjną UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy elementy 
urządzenia dźwigowego, a w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy 
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dźwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem. 
 
Wymagania budowlane. 
temperatura w szybie +5 do +40 0C 
wilgotność max 95% przy +40 0C 
zalecane min. dla wentylacji szybu  1% pola przekroju poprzecznego szybu 
oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 lux) 
KONTROLA JAKOŚCI 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń 
mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w 
Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar wysokościowy 
otworowania szybu windowego . 
 
6.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego. 
 
7.Odbiór techniczny robót 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów. 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę 
Inspekcyjną UDT w przypadku dźwigu modelowego 
Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej. 
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę Jakości 
dostawcy, zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce Notyfikowanej, 
dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu dokonania Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD 
95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór Końcowy„ 
 
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 
Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu 
(Świadectwem Badania Typu Dźwigu), 
• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE. 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje : 
• Wniosek o „Ocenę Zgodności” 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Książkę dźwigu 
• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i 
działań ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa 
• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu 
Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka Notyfikowana 
wystawia tzw. „Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca dźwigu po otrzymaniu 
Certyfikatu Zgodności z Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną 
przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z Deklaracją 
Zgodności i przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje: 
• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr 
NIP użytkownika, Nr Regon 
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• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i 
działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa 
• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig 
Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje następujących 
czynności  
• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji 
• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania 
• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją 
Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności 
poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu 
bliskiego. 
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji 
urządzenia oraz oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może 
włączyć dźwig do eksploatacji. 
 
8.Podstawa płatności 
• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego 
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie 
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
9.Przepisy związane 
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3. 
 


