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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SPecyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczącewykonania i odbioru robót związanych z montaźem urządzenia oźwiiorłlego.

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza sPecYfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robót wYmienionYch w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte rv niniejszej specyfikacji doĘczą zasadprowadzenia robót związanych z montażem urządzenia d;źwigowego

1.3 Zakres robót objętych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad plrowadzenia robót związanych zmontażem urządzenia dŹwigowego: windy osobowej.

1.4.0gólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wYmagania dotyczące typu dźwigu - uzależnione od dostawcy i producenta.
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2 MATER]AIY
winda osobowa:

Udźwig:
Prędkość:
llość przystanków:
llość dojść:
przelot: brak
Wysokość podnoszenia : ].3,86rr
Napęd: elektryczny

Drzwi :

a) szybowe
wymiar: 900x2000mm
typ: automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, na poziomie parteru w wykon,aniu p.poż o klasie odpornościogniowej E1560, pozostałe drzwi w wykonaniu standardowym
wykonanie: stal nierdzewna

b) kabinowe
wymiar: 900x2000mm
typi aUtomatyczne, teleskopowe,
wykonanie: stal nierdzewna

Kabina
wymiary:
konstrukcja:
ściany kabiny:
Wyposażenie:

2-panelowe

min. 1100x1400x2130mm
stalowa, kabina nieprzelotowa
wykończenie stal nierdzewna,
podłoga antypoślizgowa, wyświeltlacz LlcD, panel sterowania wyposażony w
przyciski ( piętra, otwierania i zamykan a drzwi, alarm) z oznaczeniem
Braille'a, oświetlenie LED, poręcze i colloły wykonane ze stali
nierdzewnej,



mikroprocesoroWe
Moduł łączności głosowej GSM
wykonana ze stali nierdzewnej, wyś,wietlacz LCD, przyciski Braill.a

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ffiiY 
naleŻY wYkonYwaĆ PrzY uŹYciu sPrzętu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez zarządzającego realizacją

4 TRANSPoRT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w zapytaniu zamawiającego

5 WYKoNANIE RoBóT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

WYkonawca /Producent dokona dostawy, montażu oraz uruchomienia dźwigu. Montaż dźwigu - wyma'aniatechniczne wg normy EN 81-2O/5O,

6 oBMlAR RoBóT

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Podstawą dokonYwania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ratnach poszczególnych pozycji, jestzałączony do dokumentacji przetargowej przeJmiar robót,

7 oDBloRY RoBóT l PoDsTAvVY PtATNoścl

W trakcie wykonywania robót naleŻy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. odbiory te powinny byćdokonYwane komisYjnie i udokumentrrwane protokółami odbioró* .ręś.io*yah po zakończeniu robót montażowychnaleŻY dokonaĆ odbioru końcowego. WYkonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbioremdŹwigu Przez UDT oraz wszYstkich innych czynnoŚci niezbędnych do uruchomienia i użytkowania dźwigu. Wykonawcadźwig przekaże Zamawiającemu zarejestrowany.

8. PRzEPlsY zWlĘANE

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

NORMY:
PN-EN 81-20:2014 PrzePisY bezPieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźrłli.ów * Dźwigi przeznaczone dotransportu osób i towarów -- część 2o: Dżwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe
PE-EN 81-50;2014 PrzePisY bezPieczeństwa dotyczące budowy i instalowarria dźwigów -- Badania i próby _ Część 50:zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementówdźwigowych

lNNE:
t/ RozPorządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2o02 r.w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U, Nr 75; poz.69o z p. zm),2/ DYrektYwa dŹwigowa ( Lifts) 201a/3 3/ur, zdnia 26 lutego 2014 r. w sprawie hiarmonizacji ustawodawstw państwczłonkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
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sterowanie:
Łączność z serwisem:
kaseta wezwań:
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