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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania wspólne
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania pod
nazwą:
" Przebudowa rozdzielni głównej oraz zabudowa wyłącznika p.poż.
na parterze budynku Urzędu Pocztowego
przy ul. Powstańców 11 w Mysłowicach ".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument określający sposób wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowego wykonania robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu
zamówienia, w tym:
 demontaż istniejących tablic rozdzielczych,
 zabudowa tablic rozdzielczych,
 zabudowa wyłącznika ppoż,
 zabudowa instalacji domofonowej podtynkowo,
 malowanie klatki schodowej.
1.4. Określenia podstawowe
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Zarządzający realizacją umowy - w ramach posiadanego upoważnienia od Zamawiającego
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót z
Dokumentacja Projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
postanowieniami warunków umowy. Polecenia Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień
zarządzającego realizacją umowy.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania
robót powinny być nowe i pełnowartościowe.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
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zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm).
Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także książkę montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także DTR, instrukcje
obsługi, atesty, deklaracje zgodności i konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w
toku realizacji robót.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
1.5. Wymagania ogólne
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu
zapewnienia jakości, planem bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub upoważnionego przez niego
zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru).
Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy:
 opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy,
 zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarnosocjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
Roboty remontowe będą prowadzone w godzinach uzgodnionych z właścicielem obiektu. Miejsce
składowania gruzu i odpadów budowlanych uzgodnić z właścicielem obiektu. Roboty głośne i
uciążliwe, przeprowadzać w godzinach wyznaczonych przez właściciela obiektu.
Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów:
a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
b) pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza
energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający zdecyduje o ewentualnym wykonaniu przyłączenia liczników poboru prądu i wody,
które protokolarnie zostaną odczytane po rozpoczęciu i zakończeniu robót.

4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa rozdzielni głównej oraz zabudowa wyłącznika p.poż. na parterze budynku Urzędu Pocztowego
przy ul. Powstańców 11 w Mysłowicach

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót.
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy:
- jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,
- jeden komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym
zakresie i na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające,
opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace.
1.5.3. Dokumentacja projektowa
Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z umową na wykonanie robót Dokumentację Projektową z
informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie umowy opracować we własnym zakresie następującą
dokumentację:
 projekt organizacji robót,
Wykonawca wykona szczegółowy projekt organizacji robót uwzględniający technologię prac i sposób
prowadzenia robót. Projekt ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.
Projekt powinien zawierać szczegółowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robót.
Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace związane z
zabezpieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto w Dokumentacji
Projektowej i specyfikacjach technicznych.
Projekt winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, oraz
zabezpieczenia terenu budowy w trakcie trwania prac budowlanych,
 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót.
 szczegółowy harmonogram robót inwestycyjnych,
Przy ustalaniu własnego planu realizacyjnego robót, Wykonawca winien uwzględnić zakres prac
wynikający z Dokumentacji Projektowej warunkujący kolejność wykonywania robót, okresy czasowe
przeznaczone na realizację poszczególnych robót oraz cykl realizacji całego przedsięwzięcia.
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:
 protokoły odbiorowe robót,
 dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w
trakcie realizacji robót.
1.5.5. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora

5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa rozdzielni głównej oraz zabudowa wyłącznika p.poż. na parterze budynku Urzędu Pocztowego
przy ul. Powstańców 11 w Mysłowicach

Nadzoru) stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych na
podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora
Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót budowlanych, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.6. Zabezpieczenie terenu robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa terenu robót oraz
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili
przekazania terenu robót do ostatecznego odbioru robót i zdania terenu robót Zamawiającemu.
Wykonawca w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także na
własny koszt zabezpieczy teren robót przed dostępem osób nieupoważnionych.
Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. Koszt zabezpieczenia i utrzymania terenu
robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte
we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub
innych czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykończania robót
Wykonawca będzie stosować się ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.).
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w:
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
 Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),
 Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313),
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 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912),
 pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu
prac.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzęt
przeciwpożarowy w stanie gotowości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego
o każdym przypadkowym uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich
naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne
materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Przygotowanie terenu robót
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszące związane z
planowanymi robotami.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca winien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone, a w szczególności:
 wygrodzić teren robót, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia lub w celu
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom
mającym dostęp do miejsca wykonywania robót,
 zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych
przy robotach,
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 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,
 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

2. Materiały
2.1. Wymagania
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty
dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie
zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych.
2.2. Źródła szukania materiałów
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z
wymogami polskich Norm oraz Prawem Budowlanym. Materiały muszą posiadać świadectwa
dopuszczające stosowanie ich w budownictwie zgodne z obowiązującymi przepisami.
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Ze względu na charakter wykonywanych prac nie jest możliwe pozyskiwanie materiałów
miejscowych.
2.4. Materiały nie opowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym
może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie
odpowiadającym wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca musi zapewnić, aby składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość. Miejsce składowania będzie zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Składowane materiały powinny być
dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Składowiska materiałów muszą
zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub
spadnięcia składowanych wyrobów. Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do
poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub
wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych lub ściany obiektu budowlanego.
2.6. Wariantowe składowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia można zastąpić równoważnikami stosując te same lub lepsze
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami, atestami
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze
materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
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wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie
z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny
zgodności. Powinny być utrzymane w stanie zapewniających ich sprawne działanie, stosowane do
prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.
Sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
Środki transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu budowy przez
Inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość
robót i zastosowanych materiałów. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez
Wykonawcę przy prowadzeniu robót, zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Zakres
wykonywanych robót określają szczegółowe opisy i przedmiary robót.
Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcją producenta. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu
prac muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robót,
w szczególności dotyczy to osób pracujących na wysokościach (aktualne badania wysokościowe).
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych,
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywania robót będą
oparte na wymaganiach określonych w umowie, Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej,
a także w normach. Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie
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później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie pomiary
kontroli jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor będzie oceniać
zgodność stosować materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej
przez Wykonawcę.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać:
 certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm,
 posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą,
 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1988 r. (Dz. U.
98/99).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie materiały
muszą być wykonane w języku polskim. Jeżeli dokumenty będą w języku innym należy dołączyć
tłumaczenie na j. polski.

6.4. Dokumenty budowy
Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone przez
Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i
winny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą.
Dokumenty te będą na bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. Dokumenty będą
przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie robót.
Pozostałe dokumenty
 protokół przekazania terenu robót,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy
cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady przeprowadzania obmiaru
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z Dokumentacją
Projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą odmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i
podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyznaczane w kilogramach lub tonach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne
świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w
należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie
obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Kryterium odbioru jest zgodność
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z
Inwestorem, ustaleniami z Projektantem, wiedzą i sztuką budowlaną, polskimi normami dotyczącymi
danego zakresu robót.
8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do obioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenie ilości oraz jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót
 odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu oraz jakości wykonywanych robót,
 całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót,
 odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektor Nadzoru 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,
 w przypadku nie wykonania wyznaczonych robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego,
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 wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt
w terminie ustalonym w protokole odbioru,
 do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
 Specyfikację Techniczną,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
 w przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu,
 z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Powinien on zawierać:
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki i okładzin z zamówieniem.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przegląd obiektu winien być dokonany w
okresie trwania gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.2. "Odbiór ostateczny (końcowy) robót".
9. Warunki płatności
Odbiór robót zostanie udokumentowany protokołem robót podpisanym przez obie strony co stanowi
podstawę do wystawienia faktury (zapłaty za wykonane roboty). Zasady rozliczania i płatności za
wykonane roboty zostały określone w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą.
10. Normy i przepisy związane
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi,
wyszczególnionymi w powyższych punktach. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy
prawne wydawane przez władze państwowe, lokalne i wytyczne związane z prowadzonymi robotami.
Najważniejsze z nich to:
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 207, poz.
2016 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzających do obrotu (Dz. U. nr 169, poz. 1650),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03, poz. 401),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Instytut Techniki
Budowlanej.
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SST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111000-8
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane w wyniku prowadzonych robót w urzędzie pocztowym.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument określający sposób wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowego wykonania robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu
zamówienia, w tym:
 demontaż tablic rozdzielczych,
 uprzątnięcie odpadów pobudowlanych,
 wywóz gruzu i odpadów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 1.4.
1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót zostały podane w ST (kod
CPV 45000000-01) "Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 1.5.

2. Materiały
W trakcie wykonywania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów Wykonawcy.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wykonywanych robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 4. Załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach
rozbiórkowych. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia wszystkich elementów o ostrych
krawędziach, mogących powodować uszkodzenia ciała. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do prac demontażowych pomieszczenia należy odpowiednio zabezpieczyć i
pozasłaniać przedmioty mogące ulec zniszczeniu wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem
osób postronnych. Roboty demontażowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób
określony SST lub przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych do
ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu lekkiego. Wszystkie
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elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je
na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały,
które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Materiały odpadowe należy usuwać z
budynku ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparć i
pomosty dla robót demontażowych Wykonawca musi wykonać na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 6. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych
do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
 [mb] - zdemontowanych listew,
 [m2] - rozebranych posadzek, boazerii, ścianek,
 [m3] - rozebranych ścian oraz podestu betonowego, gruzu,
 [szt] - zdemontowanych urządzeń,
 [kpl] - rozebranej zabudowy meblowej,

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 8.

9. Podstawa płatności
Wynagrodzenie zostanie zrealizowane za roboty wykonane zgodnie w wymaganiami podanymi w ST,
Dokumentacji Projektowej i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzonych w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 207, poz.
2016 z późn. zm.),
 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62, poz.
628 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03, poz. 401),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. nr 112, poz. 1206),
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Instytut Techniki
Budowlanej.
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SST - 02 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich, które zostaną zrealizowane w wyniku prowadzonych robót w urzędzie pocztowym.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument określający sposób wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowego wykonania robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu
zamówienia, w tym:
 roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie wszystkich materiałów oraz sprzętów niezbędnych do prawidłowego
wykonania robót,
 przygotowanie podłoża pod roboty,
 malowanie ścian.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 1.4.
1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót zostały podane w ST (kod
CPV 45000000-01) "Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 2. Farby oraz środek gruntujący wg Dokumentacji Projektowej.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wykonywanych robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 4. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku
oraz rozładunku przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów
przeznaczonych do wykonania robót musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami oraz minusowymi temperaturami.
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5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
posadzkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz
oczyszczone z gruzu i opadów pomieszczenia. Roboty malarskie powinny być prowadzone w
temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C oraz w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację. Roboty malarskie należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót
malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed
zabrudzeniem farbami.
Podłoża
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np.
kurzu, rdzy, tłuszczu). Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Wystające lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt
gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny
być naprawione masą szpachlową.
Wykonanie robót malarskich
Malowanie emulsją akrylową do ścian i sufitów przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń.
Na podłożach uprzednio malowanych wykonać na małej powierzchni malowanie próbne. Jeżeli po
wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt należy ponownie przygotować podłoże zgonie ze
wcześniejszymi zaleceniami dotyczącymi pisanymi w bieżącym rozdziale. Malowanie należy
wykonywać za pomocą pędzla (optymalnie pędzle z włosia syntetycznego) oraz wałku (optymalnie
wałki z runa naturalnego o długości runa 10-18 mm). Nie wyklucza się zastosowania metod
natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia prób technicznych. Zalecenia do malowania
nawierzchniowego (ostatecznego):
 nie rozcieńczać emulsji,
 nakładać 2 warstwy farby, w odstępie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
 nabierać na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby,
 rozprowadzać dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy,
 taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości
wykonanych robót malarskich zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm. Sprawdzenie
jakości wykonanych robót poprzez ocenę wyglądu wykonanych powłok malarskich. Farba powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
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7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 7. Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej powłoki
malarskiej.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 8. Odbiór powinien odbyć się po ostatecznym zakończeniu
prac. Odbiór robót malarskich obejmuje:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie odporności na zmywanie.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 9. Wynagrodzenie zostanie zrealizowane za roboty wykonane
zgodnie w wymaganiami podanymi w ST, Dokumentacji Projektowej i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzonych w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane
 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja,
 PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć,
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz,
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane z procesów produkcji
betonu,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Instytut Techniki
Budowlanej.
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SST - 03 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45310000-3
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane w wyniku
prowadzonych robót w urzędzie pocztowym.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument określający sposób wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowego wykonania robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu
zamówienia, w tym:
 roboty przygotowawcze,
 roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 zakup i dostarczenie wszystkich materiałów oraz sprzętów niezbędnych do prawidłowego
wykonania robót,
 wykonanie przekuć i bruzd dla przeprowadzenia elementów instalacji,
 montaż tablic elektrycznych (rozdzielnic) wraz z osprzętem,
 montaż i podłączenie urządzeń do instalacji,
 uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane,
 wykonanie pomiarów elektrycznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 1.4.
1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót zostały podane w ST (kod
CPV 45000000-01) "Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 2. Materiały wg Dokumentacji Projektowej.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wykonywanych robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01) "Specyfikacja
Techniczna - Ogólna" pkt 4. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku
oraz rozładunku przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów
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przeznaczonych do wykonania robót musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami oraz minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót
Istniejące rozdzielnice lokalizowane na klatce schodowej należy zdemontować. W miejscu
rozdzielnicy TB-13 wykonać rewizję dla połączenia wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnię TB-9 –
należy zastosować listwę zaciskową LZ 16 mm2 i obudowę p/t z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk,
IP 20; oznaczoną jako LZ TB-9. Projektowaną tablicę licznikową TL – prefabrykowana obudowa p/t z
blachy stalowej malowanej proszkowo, IP 20 – należy zainstalować nad obudową LZ TL. Obudowę tą
należy zainstalować w miejscu istniejącej TB-12A– tak aby wlz zasilający; wyprowadzony od ZK 3/1
wprowadzić i zakończyć na listwie zaciskowej LZ 16 mm2. Jako główny wyłącznik prądu w rozdzielnicy
TB-13 należy zastosować zdalne sterowanie cewką wzrostową WW230V w wyłączniku DPX, co
spowoduje po podaniu napięcia przez przycisk GWP bezzwłoczne wyłączenie wszystkich obwodów
obiektu zasilanych z sieci energetycznej. Przycisk GWP zlokalizować w pobliżu wejścia głównego do
obiektu; w korytarzu przy drzwiach wejściowych na klatkę schodową; zgodnie z rys. E-08. Przewód do
przycisku GWP: HDGs 2x1,5 mm2 układany pod tynkiem na klatce schodowej. Ponadto rozdzielnicę
TB-13 wyposażyć w zabezpieczenia w.l.z. do rozdzielni TB-9 oraz zabezpieczenia dla w.l.z oraz innych
obwodów ze zdemontowanej rozdzielnicy TB-12.
Układ sieci zewnętrznej: TN-C
Układ sieci instalacji wewnętrznej: TN-C-S
Napięcie zasilania: 400/230V
Trasowanie
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i
dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa
przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciągów instalacji należy dążyć do jak
najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z innymi instalacjami.
Bruzdy
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu z
uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż
jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej
niż 5 mm. Przewody należy układać jednowarstwowo.
Układanie przewodów
Przewody układane w korytkach, układa się bez mocowania. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu
powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych.
Podłoże pod przewody powinno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą
klamerek rozmieszczanych w ostępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły
przewodu. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, a
puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przed zatynkowaniem.
Łączenie przewodów
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi
oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowania izolacji i czyszczenie przewodu
nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu
powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie
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Przebudowa rozdzielni głównej oraz zabudowa wyłącznika p.poż. na parterze budynku Urzędu Pocztowego
przy ul. Powstańców 11 w Mysłowicach

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości
wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 7. Jednostką obmiarową jest sztuka zamontowanych urządzeń
oraz [mb] zamontowanych przewodów, koryt oraz listew.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 8. Odbiór powinien odbyć się po ostatecznym zakończeniu
prac. Odbiór robót elektrycznych obejmuje:
 sprawdzenie podłączenia przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
 sprawdzenie poprawności działania punktów świetlnych i urządzeń,
 wykonanie pomiarów elektrycznych z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności zostały podane w ST (kod CPV 45000000-01)
"Specyfikacja Techniczna - Ogólna" pkt 9. Wynagrodzenie zostanie zrealizowane za roboty wykonane
zgodnie w wymaganiami podanymi w ST, Dokumentacji Projektowej i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzonych w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane












PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje,
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych
charakterystyk,
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym,
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym,
PN-HD 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia,
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie,
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia,
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i
instalacje oświetleniowe.

20

