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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.

ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE

1.

Wymagania ogólne, roboty budowlane w zakresie budynków (CPV 45211000-2),

ST 01.01.

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe (CPV 45110000-1),

ST 01.02.

Instalowanie przegród (ścianek działowych) (CPV 45421141-4),

ST 01.03.

Tynkowanie (CPV 45410000-4),

ST 01.04.

Roboty malarskie (CPV 45442100-8),

ST 01.05.

Wykładanie i tapetowanie ścian (CPV 45432200-6)

ST 01.06.

Kładzenie glazury (CPV 45431200-9),

ST 01.07.

Posadzki z wykładzin elastycznych (CPV 45432111-5),

ST 01.08.

Instalowanie sufitów podwieszonych (CPV 45421146-9)

ST 01.09.

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów (CPV 45421100-5)

ST 01.010.

I. ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE
ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW
(CPV 45211000-2)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne" zawiera informacje
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach
zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
Roboty polegają na remoncie placówki Poczty Polskiej, poprzez:
!

demontaż istniejącego umeblowania pomieszczeń,

!

rozbiórka ścianek działowych,

!

wykonanie zabudowy z płyt gipsowych na stelażu,

!

wykonanie okładzin fragmentów ścian z glazury,

!

prace tynkarskie i malarskie,

!

wymianę posadzki,

!

wymianę kasetonów sufitu podwieszonego,

!

montaż sufitu podwieszanego

!

montaż nowego umeblowania pomieszczeń,

!

przebudowę instalacji elektrycznej,

!

przebudowę instalacji wod-kan,

!

przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i
rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej
jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności
poczynaj c od najważniejszego kryterium:
1)

Dokumentacja Projektowa.

2)

Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje
kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy.

3)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujętych
zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektów i normami aktualnymi
przywołanymi w ST.

4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą
zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy
Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót należy
traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w
następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów:
1)

Umowa.

2)

Dokumentacja Projektowa.

3)
Specyfikacja Techniczna.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
1.3.1. Zakres robót do wykonania
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót wg poniższego spisu:

lp.

nr

kod CPV

nazwa robót
ROBOTY

1

ST 00.01

45210000-2

BUDOWLANE W
ZAKRESIE
BUDYNKÓW
roboty

2

ST 01.01

45110000-1

PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIÓRKOWE I
DEMONTAŻOWE
Instalowanie

3

ST 01.02

45421141-4

4

ST 01.03

45410000-4

tynkowanie

5

ST 01.04

45442100-8

roboty malarskie

PRZEGRÓD (ścianek
działowych)

ST 01.01.
WYKŁADANIE
ST 01.05

45432200-6

I
TAPETOWANI
E ŚCIAN

6

ST 01.06

45431200-9

7

ST. 01.07

45432111-5

Kładzenie glazury
posadzki z wykładzin
elastycznych
INSTALOWANIE

8

ST. 01.08

45421146-9

SUFITÓW
PODWIESZONYCH
ST 01.01.
INSTALOWAN

9

ST. 01.09

IE DRZWI I

45421100-5

OKIEN I
PODOBNYCH
ELEMENTÓW
ROBOTY

10

ST 02.01

45332000-3

INSTALACJYJNE
WOD.-KAN.

11

ST 02.02

45310000-3

12

ST. 02.03

45331210-1

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
INSTALOWANIE
WENTYLACJI

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych
ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru
tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST.
1.4. Określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiającego na

warunkach Umowy.
1.4.1. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności
realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.
1.4.3. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy.
1.4.4. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.5. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca części
Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej
następcy prawni.
1.4.6. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie
robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz
inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy.
1.4.7. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okoliczności.
1.4.1. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia
pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.
1.4.2. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych.
1.4.3. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.
1.4.4. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.5. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy,
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.
1.4.6. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót
Budowlanych.
1.4.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do
usunięcia po zakończeniu Robót.
1.4.17.

Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót,

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie postępowania
o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia
oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta.
1.4.2. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej
formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4.3. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać
wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.

1.4.4. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót.
1.4.5. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.6. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
części lub całości Robót.
1.4.7. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników
produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów
zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w
Kosztorysie Ofertowym.
1.4.8. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o
wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną
Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy,
stanowiąc jej integralny składnik.
1.4.9. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie należne
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.
1.4.10. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
1.4.11. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia
do Daty Zakończenia.
1.4.12. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty
Budowlane.
1.4.30.

Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub

część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.
1.4.1. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.
1.4.2. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna.
1.4.1. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.
1.4.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty.
1.4.3. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
1.4.4. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o
pozwoleniu na budowę.
1.4.38.

Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór

Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.
1.4.1. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia.
1.4.2. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości
Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu.
1.4.3. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.
1.4.4. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.4.1. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w
czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych
prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące
podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego.
1.4.2. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia
sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.
1.4.3. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.
1.4.46.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu

stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
1.4.1. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robót Budowlanych.
1.4.2. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną norm lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.3. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub
usługa s zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Terenu
Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaże:
a)

obszar placu budowy;

b)

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c)

dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
obiektów placu budowy;
1.5.2

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa składa się z:
⁃

Projektu Budowlanego,

⁃

Przedmiaru Robót,

⁃

Kosztorysu,

⁃

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
całości wykonanych Robót.
1.5.3

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany.
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej.
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 Odpowiedni 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
elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Odbioru Końcowego Robót, a
w szczególności:
a)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.

b)

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.
1.5.5

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a)

miejsca na bazy / składowiska – nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco
do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

b)

powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

⁃

zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,

⁃

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

⁃

możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.5.6

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.
1.5.8

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
1.5.9

Zajęcie pasa drogowego

Nie dotyczy.
1.5.10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
1.5.11

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostać
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak:
a)

stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,

b)

stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,

c)

plan działania w przypadku nagłych wypadków,

d)

plan działania w związku z organizacją ruchu,

e)

działania przeciwpożarowe,

f)

działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp,

g)
i)
1.5.12

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,
inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.
Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu
Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli
został powołany) powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.13

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia.
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego teren
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
2. MATERIAŁY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby
właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8:
a)
Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.
b)
Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący,
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są
dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
2.2

Jakość stosowanych materiałów

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do

wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) może dopuścić do użycia materiały
posiadające:
a)
Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:
⁃

z Polską Normą ,
z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
2.3

Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU
WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU
POŻĄDANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem:
a)

spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.

b)

uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany)
zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo
dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych
materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został
powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających.
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych badań obciąża
Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń objętych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i Programie

Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został
powołany) w terminie przewidzianym w Umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,
zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli
został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt
Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.2. Program robót
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji powinny
zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową.

5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy
Nie dotyczy.
5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz nie są wymagane.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.
6.1.2.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy.

6.1.1. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań
technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę
dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może
dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w
zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie
tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania
sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody
Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwiązań.
6.1.4

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych

odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą Specyfikacją
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli
realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
„odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób
odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź
istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.
6.1.5

Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania Robót

Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.6

Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie

odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Nie dotyczy.
6.3

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
6.4

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone w
punkcie 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.5

Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.
6.5.2

Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawę do rozliczeń.
6.5.3

Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.5.4

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów,
lokalizacji i wielkości Robót.
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru,
jeżeli został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące
dokumenty:
a)

protokoły przekazania Terenu Budowy,

b)

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c)

protokoły Odbioru Robót,

d)

protokoły z narad i ustaleń,

e)
6.5.6

korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.
7.2

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
Robót.
7.3

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu
przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje Odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1)

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,

2)

Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem),

3)

Odbiór Końcowy,

4)

Odbiór Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został
powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli
został powołany).
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został
powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.
8.1.2

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:
a)
b)
c)

sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,
sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,
oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.

Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiający (lub Inspektor
Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.
8.1.4. Odbiór Końcowy
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
a)

Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg pkt.

1.5.2.b
b)

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

c)

Specyfikacje Techniczne,

d)

Receptury i ustalenia technologiczne,

e)

Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,

f)

Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
ST

g)

Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile
takie Odbiory występowały,

h)

Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i
zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty występowały,

i)

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia
Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku
gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy
termin Odbioru Końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości
Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w
Umowie.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych
uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w
terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z
wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony
zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na
funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie
miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
a)

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

b)

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i ransportu na Teren Budowy,

c)

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

d)

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp,
usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

e)

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w
pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z
prowadzeniem Robót:
a)

koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę
za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
a)

dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

b)

eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,

c)

demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,

d)

prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Wymagania ogólne

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót

oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
10.2.

Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących

przedsięwzięcia
1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.
888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz.
U. 2002 nr 75, poz.690).

5)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011).

8)
9)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

1)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042).

2)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

3)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

4)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
I DEMONTAŻOWE
(CPV 45110000-1)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia
prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych,
rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych,
rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu.
Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych:
!

ścianek GK

!

fragmentów instalacji wod.-kan., elektr. i wentylacji mechanicznej,

!

wykładziny podłogowej,

!

powłok wykończenia ścian

!
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie
utylizować, elementów rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane
w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi
w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej i
użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.
2.3. Składowanie materiałów
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST
00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych
narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli
długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych
elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których

następują roboty nie wchodziły osoby postronne.
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót.
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
⁃

zrzucanie na ziemię elementów z demontażu,

⁃

elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką
obmiaru jest:
⁃
m3 ,
⁃

m2 ,

⁃

mb,

⁃

kg,

⁃

tona,

⁃

szt/kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją
Projektową i ST.
8.2. Przedmiot odbioru.
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych
w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor
Nadzoru, jeżeli został powołany).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.
1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi
zmianami.

2)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z
2002r.).

4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.).

6)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.

ST 01.02 – INSTALOWANIE PRZEGRÓD (ŚCIANEK DZIAŁOWYCH)
(CPV 45421141-4)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji ścianek lekkich w
konstrukcji GK na stelażu stalowym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy instalacji ścianek działowych
obejmujących:
⁃

dokładne wyznaczenie położenia ścianek działowych

⁃

ustawienie słupków (zgodnie z instrukcją producenta) Krawędzie otworu, w którym mają być
zamontowane drzwi muszą być koniecznie wzmocnione profilami ościeżnicowymi

⁃

docięcie płyt gipsowo-kartonowych

⁃

montaż płyt GK i wypełnienie przestrzeni pomiędzy nimi materiałem izolacyjnym

⁃

wzmacnianie i szpachlowanie łączeń między płytami

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Płyty gipso-kartonowe
Do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych stosować płyty gipso-kartonowe wodoodporne GKBI
gr. 12,5 mm (kolor kartonu jasnozielony) spełniające wymagania PN-B-79405:1997.
2.2. Konstrukcja szkieletowa
Kształtowniki określone przez producenta systemu dla podanych w projekcie typów ścianek. Należy tak
rozmieścić ruszt, aby nie kolidował z istniejącymi instalacjami
2.3. Mocowanie płyt gipso-kartonowych do rusztu
Mocowanie płyt gipso-kartonowych do kształtowników nośnych systemowymi wkrętami w rozstawie
określonym przez producenta systemu. Podczas przykręcania płyt uważać, aby ich nie uszkodzić. Wkręty
powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.4. Masy szpachlowe i taśmy spoinowe

Do wykonania połączeń pomiędzy płytami gipso-kartonowymi stosować gipsowe masy szpachlowe. Masy
szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wzmacniania spoin między płytami gipso-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie obudowy
stosować taśmy spoinowe z włókna szklanego, taśmy papierowe z wkładką aluminiową lub inne.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Wykonawca
przystępujący do wykonania obudowy instalacji z płyt gipso-kartonowych powinien posiadać odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzędzia (wiertarka, wiertarko-wkrętarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otworów itp.) niezbędne do wykonania tych prac w sposób odpowiadający wymaganej jakości
i prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym standardom technologii prowadzenia takich robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
a)

Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych połączonych ze ścianą za pomocą
wkrętów i kołków rozporowych

b)

Montaż płyt gipso-kartonowych na ruszcie metalowym.

c)

Wykonanie połączeń styków płyta-płyta, płyta-istniejąca ściana.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipso-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 –
Wymagania dla płyt gipso-kartonowych.
W szczególności należy skontrolować:
a.

jakość płyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: równość powierzchni, narożniki i
krawędzie (brak uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (wodoodporne),

b.

prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża,

c.

prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową robót jest – m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór powinien się odbyć przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny
stanowić następujące dokumenty:
a)

dokumentacja techniczna,

b)

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

c)

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

d)

protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

e)

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.

Szczegółowe wymagania przy odbiorze:
a)

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Krawędzie
przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod
katem założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni
i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni
i w narożnikach i na krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie
większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych
i poziomych.

b)

Powierzchnie winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne
i gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej obudowie.

c)

Okładziny z płyt gipso-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy
wilgotności względnej powietrza w granicach 60÷80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze
przewietrzone.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.
1)

PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

2)

PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych .

ST 01.03 - TYNKOWANIE
(CPV 45410000-4)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w istniejącym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich.
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podział:
1. Tynk gipsowe zawierające gips:
⁃

tynk gipsowy,

⁃

tynk gipsowo-wapienny,

⁃

tynk gipsowy ciepłochronny.

2. Inne spoiwa:
⁃

masy tynkarskie żywiczne (akrylowe),

⁃

masy krzemianowe (sylikatowe),

⁃

masy tynkarskie silikonowe.

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne
i trwałe połączenie.
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszką środków modyfikujących.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:
⁃

szpachelka,

⁃

szczotka druciana,

⁃

młotek murarski,

⁃

taśma malarska,

⁃

folia malarska,

⁃

wałek,

!

pędzel malarski.

Do przygotowania masy:
!

elastyczne wiadro,
wiertarka z mieszadłem.

Do wykonania i obróbki gładzi:
⁃

długa i krótka paca stalowa,

⁃

szpachelka kątowa,

⁃

przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym,

⁃

okulary i maska przeciwpyłowa.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni
ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu. Przy załadunku
i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
a)

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty

b)

Gładź gipsową należy kłaść na suchym, czystym i zagruntowanym podłożu (tynku cem.-wap.).

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Masę należy położyć na powierzchni na gr. określoną przez producenta i zatrzeć packą metalową.

Po 40 min. można położyć drugą warstwę gipsu gr. określoną przez producenta i zatrzeć packą. W
trakcie wiązania masy należy powierzchnię zatrzeć 2 - 4 krotnie.
c)

Pierwsze zacieranie wykonać bez skrapiania, następne lekko skropić pędzlem.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową robót jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
⁃

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

⁃

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady:
⁃

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających
z podłoża,

⁃

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.
1)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

2)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

3)

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

4)

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
ST 01.04 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w istniejącym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:

Wieluń, pl. Legionów 8
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1.

Farby akrylowe do wnętrz

Na tynkach należy stosować farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnętrz, zgodne z Dokumentacją
Projektową i zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporność
na szorowanie na mokro – klasa II (wg PN-EN 13300:2002), klasa I (wg PN-C-81914:2002).
2.2. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej.
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcieńczalniki
Dla farb akrylowych rozcieńczalnikiem jest woda.
3. SPRZĘT
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
⁃

pędzle i wałki,

⁃

kuwety malarskie,

⁃

drabiny.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały malarskie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być
w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem
ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
⁃

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń

sanitarnych),
⁃

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

⁃

całkowitym ułożeniu posadzek,

⁃

usunięciu usterek na tynkach.

Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i po zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2krotnie farbami akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne.
5.1. Przygotowanie podłoży
Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże
posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków szpachlą
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb powinny:
a)

równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków
i śladów pędzla,

b)

być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,

c)

w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową,

d)

nie mieć przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
⁃

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

⁃

sprawdzenie wsiąkliwości,

⁃

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

⁃

sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
⁃

dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:
⁃

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

⁃

równomierności rozłożenia farby,

⁃

jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem,

⁃

braku prześwitów,

⁃

braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam,
smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową robót jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
⁃

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

⁃

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

⁃

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

⁃

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.

⁃

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.
1)

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

2)

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
ST 01.06 – WYKŁADANIE I TAPETOWANIE ŚCIAN
(CPV 45432200-6)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tapetowaniem
ścian
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną

zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonywania robót związanych z tapetowaniem
ścian
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie tapetowania ścian 45432220-2-Tapetowanie ścian.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne".
2.2. WODA
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę, zdatną do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w
normie dotyczącej wody do celów budowlanych.
2.4.ROZCIEŃCZALNIKI
Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją
producenta farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem
o jakości wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.
2.5.ŚRODKI GRUNTUJĄCE
nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych o
ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z
instrukcją producenta farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.
2.6.TAPETY
Tapety stosowane do robót tapeciarskich muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczających je do stosowania w budownictwie.
2.7. KLEJE
2.7.1.
Do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne, produkowane w postaci
bezwonnych proszków, łatwo rozpuszczalnych w wodzie.
2.7.2.
Kleje stosowane do przyklejani a powinny charakteryzować się:
-dobrą rozpuszczalnością w zimnej wodzie,
-klarownością przygotowanego roztworu,
-zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu w określonym czasie,
-wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45minut,
-pH roztworu wodnego w granicach 8,
-możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża.
2.7.3.
Kleje nie powinny plamić, oddziaływać szkodliwie na tapetę i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia;
po wyschnięciu powinny tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę.
2.7.4.
Roztwory kleju powinny być przygotowane w sposób podany w instrukcji producenta kleju.
2.7.5.
Mieszanie ze sobą różnych gatunków klejów lub dodawanie do nich jakichkolwiek składników nie
uwzględnionych w instrukcji producenta jest zabronione.
2.7.6.
Klej przygotowany do przyklejania tapet może być stosowany w okresie nie dłuższym niż 4 dni, jeżeli nie
uległ w międzyczasie zanieczyszczeniu.
2.8. MASY WYGŁADZAJĄCE

Do naprawy i wygładzania podłoża przeznaczonego pod tapety mogą być stosowane plastyczne masy
tynkars kie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom
aktualnych norm państwowym lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-07)„Wymagania ogólne"pkt.3.
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Do przygotowania klejów i mas
wygładzających oraz mieszania farb można wykorzystać urządzenia mechaniczne lub wykonać te prace
ręcznie.
4.TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt.4.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ROBÓT
Farby, kleje oraz tapety należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami
produktów wydawanych przez producentów.
4.3. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW
Wg instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.
Należy składować w warunkach i temperaturach podanych przez producenta
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt.
5.
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
-gruntowanie i malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych i instalacyjnych (z
wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), całkowitym ułożeniu posadzek,
⁃
usunięciu usterek na stropach i tynkach.
⁃
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
-podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną.
-powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
-odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,
-nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie,
-powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podkładowej.
-podłoża pod tapety powinny zostać zagruntowane roztworem gruntującym
5.4.GRUNTOWANIE
-do gruntowania pod tapety należy stosować roztwory poprawiające właściwości podłoża oraz zwiększające
przyczepność przyklejanych tapet. Mogą być to materiały przygotowane fabrycznie lub roztwór wodny kleju
używanego do przyklejania tapet o stężeniu 1:20 lub 1:30 w zależności od rodzaju podłoża.
-nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami
emulsyjnymi o ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
-na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
5.5. TAPETOWANIE ŚCIAN
- temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co
najmniej +10°C,
-przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie
nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony
licowej odłożyć na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety,
-przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju
tapety,
-do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej,dopuszcza się przyklejanie po
4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,
-łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia

przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz,
-przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,
-tapety należy przyklejać w styk,
-prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 arkusze,
-przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi,
-przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu
-przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną
krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm
-jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz
bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie
docisnąć tapetę do podłoża,
-tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały
przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.
5.6.WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH
-barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, mieć jednolity połysk,
-powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,
-powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla,
-powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,
pęcherzy, plam i zmian odcienia.
6.KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT
6.1.ZASADY OGÓLNE
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt.6.
6.2.POWIERZCHNIA DO TAPETOWANIA I MALOWANIA
6.2.1.Kontrola stanu technicznego
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania i malowania powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-sprawdzenie wsiąkliwości,
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-sprawdzenie czystości.
6.3.ROBOTY TAPECIARSKIE
6.3.1.
Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita w całym
pomieszczeniu.
6.3.2.
Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do
podłoża.Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.
6.3.3.
Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoża, nie
powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.
6.3.4.
Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie styków od pionu
lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.
6.3.5.
Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być
niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest [m²] powierzchni zatapetowanej lub zamalowanej w raz z przygotowaniem
podłoża, tapet, klejów i farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST (kod 45000000-07)„Wymagania ogólne" pkt.8.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące badania:
-podłoży i ich przygotowania,
-podkładów,
-tapet, farb i materiałów pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,
-technicznej prawidłowości i dokładności wykonania zakończonych robót, i dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora nadzoru,
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem robót.
8.2.ODBIÓR PODŁOŻA
Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonani a, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.3.ODBIÓR ROBOT TAPECIARSKICH
8.3.1.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zatapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu dokładnego
przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodność ci ze wzorcem producenta,
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów tapet.
8.3.2.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków.
8.3.3.
Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą
pionu.
8.3.4.
Sprawdzenie przyczepności
powłoki do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.3.5.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką
szczotką lub szmatką.
8.4.
ODBIÓR ROBOT MALARSKICH
8.4.1.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.4.2.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.4.3.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.4.4.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
8.4.5.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100PN-62/C-81502
PN-C-81914:2002
PN-EN 235:2004
PN-EN 233:2002
PN-EN 234:2002
PN-69/B-10280/Ap1:1999
PN-C-81 906:2003
PN-C-81 903:2002

PN-EN ISO 3668:2002
PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004
PN-75/M-47186.03
PN-EN 13300:2002
ST 01.06 – KŁADZENIE GLAZURY
(CPV 45431200-9)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu
okładzin ściennych z płytek ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na wykonaniu
okładzin ściennych z płytek ceramicznych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu okładzin ściennych z
płytek ceramicznych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacją Techniczną.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Okładziny ścienne z glazury w kolorze i formacie określonym w Dokumentacji Projektowej.
2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa
Do montażu płytek okładzin ściennych i posadzkowych stosować należy zaprawy klejowe elastyczne wg
Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosować zaprawy spoinujące wg Dokumentacji Projektowej.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
-elastyczne wiadro,
-wiertarka z mieszadłem.
Do montażu płytek ceramicznych:
-długa i krótka paca stalowa,
-szpachelka kątowa,
-przyrząd do cięcia płytek ceramicznych,
-diamentowa piła wodna,
-poziomnica,
-obcęgi,

-okrągły pilnik,
-młotek gumowy.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni
ładunkowej.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonywanie posadzek i okładzin ściennych
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych ceramicznych (ściany)
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:
⁃

zakończeniu robót tynkarskich,

⁃

całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń sanitarnych oraz
montażem armatury oświetleniowej.

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.
W pomieszczeniach w których ścian nie okłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe
rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar
modularny a docinaniu podlega jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin
pionowych na ścianach, tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją
w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym.
5.2.2.
⁃

Podłoża pod okładziny ścienne
Podłoże mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych
oraz ściany betonowe.

⁃

Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów
bitumów.

Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawczymi.
5.2.3.

Wykonanie okładzin ściennych

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak dla
okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach
betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od
wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element.
Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując
zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szerokość spoiny powinna być określona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje się
odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
5.2.4.

Spoinowanie

Po związaniu zaprawy klejącej należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do
spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta.
Szerokość, kształt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty:
⁃

projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do
wykonania robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robót.

⁃

certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty,

⁃

Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczególnych rodzajów podłóg.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania okładzin z płytek ceramicznych
Kontrola wykonanych okładzin powinna obejmować:
⁃

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem
przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), sprawdzenie prawidłowości
ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem płytek,

⁃

stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

⁃

jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów
przedłożonych przez dostawców.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych
w ST 00.01 „Wymagania ogólne".
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość
i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. TI
cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

2)

PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.

3)

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie.

4)
5)

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
ST 01.07 - POSADZKI ELASTYCZNE
(CPV 45432111-5)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem
wykładziny podłogowej dywanowej w płytkach,płytki dywanowe umożliwiające wymianę pojedynczych
elementów.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadaniaRemont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na ułożeniu
wykładziny podłogowej dywanowej w płytkach,płytki dywanowe umożliwiające wymianę pojedynczych
elementów.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy montażu wykładziny podłogowej
dywanowej w płytkach,płytki dywano0e umożliwiające wymianę pojedynczych elementów. Zakres robót
obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją
Techniczną.
Zakres robót obejmuje:
⁃

usunięcie wszystkich niespójnych z podłożem elementów,

⁃

wykonanie warstw wyrównawczych posadzek,

⁃

montaż wykładziny podłogowej podłogowej dywanowej w płytkach,płytki dywanowe umożliwiające
wymianę pojedynczych elementów.

⁃

montaż cokołów przyściennych z MDF zgodnych z projektem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Zaprawa samopoziomująca
2.1.

Wykładzina podłogowa homogeniczna PCV

Wykładzina podłogowa dywanowa w płytkach,płytki dywanowe umożliwiające wymianę pojedynczych
elementów, o parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach użyteczności
publicznej, zgodna z Dokumentacją Projektową, posiadająca aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego
Zakładu Higieny.
2.5. Klej do wykładzin podłogowych
Klej do wykładzin podłogowych, dostosowany do rodzaju podłoża i pokrycia, posiadający aktualne
świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.6. Listwy przyścienne
Cokoły MDF, zgodne z Dokumentacją Projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia:
⁃

skalpel,

⁃

metr,

⁃

nożyce,

⁃

wałek

⁃

poziomnica.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni
ładunkowej.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.1. Wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej dywanowej w płytkach,
Do wykonania posadzek z wykładziny podłogowej dywanowej w płytkach, można przystąpić po całkowitym
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie
podłoży:
⁃

podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementową,

⁃

powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

⁃

temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju,

⁃

wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24
godziny przed układaniem,

⁃

wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych,

⁃

wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża,

⁃

nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd,

pęcherzy, odstających brzegów,
⁃

posadzki wykładzin należy przy ścianach wykończyć cokołami z MDF,

⁃

cokoły z MDF powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane
w narożach wklęsłych i wypukłych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty:
⁃

projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do
wykonania robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione .

⁃

certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty,

⁃

Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczególnych rodzajów podłóg.

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów,
podkładów itp. oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania posadzek z wykładzin
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmować:
⁃

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem
przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), sprawdzenie prawidłowości
ułożenia wykładzin; ułożenie wykładzin oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie
i porównać z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem wykładzin,

⁃

stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

⁃

jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów
przedłożonych przez dostawców.

Prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:
⁃

wykonania posadzki,

⁃

liniowość ułożenia wykładzin,

⁃

stopień przyklejenia do powierzchni,

⁃

wykonanie połączeń między wykładzinami.

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST. Jeżeli choć jedna z
kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać
za wykonane prawidłowo.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką
obmiaru jest:
⁃
m2 położonej wykładziny podłogowej,
⁃

mb położonej listwy przyściennej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych

w ST 00.01 „Wymagania ogólne".
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.
8.3. Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości,
czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: podczas układania
podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na
próbkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
⁃

materiałów,

⁃

grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

⁃

równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty
kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z
dokładnością do 1 mm,

⁃

prawidłowości wykonania spoin i cokołów.

Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z Dokumentacją
Projektową.
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki.
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości
techniczne.
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
⁃

wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,

⁃

równości za pomocą łaty kontrolnej,

⁃

połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,

⁃

grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

⁃

prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar szerokości
spoin,

⁃

wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.
1)

PN-76/B-10142 Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

2)

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości,
prostoliniowości.
ST 01.08 – INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

(CPV 45421146-9)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany płyt wypełniających
sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym w istniejących pomieszczeniach.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wymianie płyt wypełniających sufitu
podwieszonego na ruszcie stalowym.
Zakres robót obejmuje:
!

demontaż istniejących płyt sufitowych,

!

montaż płyt wypełniających

!

montaż sufitów systemowych

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
Kasetony wykonane z płyt sufitowych matowych 600x600, ruszt systemowy.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia:
⁃

drabina,

⁃

skalpel,

⁃

metr.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż rusztów systemowych i płyt sufitowych.
Montaż płyt sufitowych na istniejącym ruszcie metalowym o module 625x625 mm.
Zgodnie z projektem
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Powierzchnia płyt nie może wykazywać ubytków, pęknięć i zadrapań.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową robót jest – m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami
technicznymi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.
1.

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

2.

Aprobaty Techniczne ITB sufitów podwieszonych.
ST 01.09 – INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW
(CPV 45421100-5)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu drzwi i okien
wewnętrznych
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania Remont placówki Poczty Polskiej zlokalizowanej w budynku przy:
Wieluń, pl. Legionów 8
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy montażu drzwi i okien wewnętrznych
Zakres robót obejmuje:
!

montaż drzwi zgodnie z projektem technicznym

!

montaż okien wewnętrznych zgodni z projektem technicznym

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY

Drzwi z ościeżnicami zgodne z projektem technicznym
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia:
⁃

drabina,

⁃

skalpel,

⁃

metr.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż rusztów systemowych i płyt sufitowych.
Montaż płyt sufitowych na istniejącym ruszcie metalowym o module 625x625 mm.
Zgodnie z projektem
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Powierzchnia płyt nie może wykazywać ubytków, pęknięć i zadrapań.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową robót jest – m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami
technicznymi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.
•

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

•

Aprobaty Techniczne ITB sufitów podwieszonych.
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1 Część ogólna
1.1 Nazwa inwestycji nadana przez zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest projekt instalacji elektrycznych w placówce poczty Polskiej. Opracowanie
określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące w/w zakresu.

1.2 Przedmiot robót budowlanych
– instalacja elektryczna

1.3 Zakres robót budowlanych
1.3.1 Roboty elektryczne
–
–
–
–
–
–
–

zasilanie i wykonanie projektowanych rozdzielnic
oświetlenie ogólne
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
gniazd wtykowych (w tym również dedykowanych)
zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz innych urządzeń zgodnie z projektem
ochrona od porażeń
połączenia wyrównawcze

W zakresie robót należy wliczyć wszystkie urządzenia uwzględnione w projekcie technicznym lub w
przedmiarze, chyba że wyraźnie zaznaczono, że dane urządzenie nie wchodzi w zakres robót. Zakres robót
obejmuje dostawę, instalację, zamocowanie, podłączenie, pomiary i uruchomienie urządzeń wraz z
niezbędnymi pracami uzupełniającymi.

1.4 Informacje o terenie budowy z danymi z punktu widzenia:
1.4.1 Organizacji robót budowlanych
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować projekt organizacji robót na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt ten, w wyniku koordynacji
wszystkich rodzajów robót występujących na danej budowie, powinien być uzgodniony z generalnym
wykonawcą (jeśli występuje).
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
– stronę tytułową wraz z metryką budowy, zawierającą charakterystykę i zasadnicze parametry,
– plan sytuacyjny budowy (szczególnie dla robót stacyjnych i liniowych),
– harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze,
– zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów,
– wykaz zleceń na prefabrykaty,
– harmonogram pracy sprzętu ciężkiego,
– założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy (w ograniczonym, dostosowanym
zakresie),
– karty technologiczne robót (jedynie dla technologii mało znanych),
– inne materiały niezbędne do prawidłowej organizacji robót, w tym dotyczące również spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub ich charakter nie mają być
objęte ogólnym projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być uzgodniona z zainteresowanymi a
pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym projekcie roboczym, przygotowanym przed
rozpoczęciem wykonywania tych robót.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót w projekcie organizacji
należy uwzględnić:
– warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do
siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości
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powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach,
– warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót,
– potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo
pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych wykonawca powinien otrzymać od generalnego
wykonawcy (względnie inwestora) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji
państwowej pozwolenia na budowę dla każdego obiektu oddzielnie lub zespołu obiektów i robót budowlanomontażowych objętych zatwierdzonym projektem, zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie.
Dokumentacja prawna powinna również zawierać takie dokumenty, jak np. protokoły uzgodnień, umowy,
decyzje itp., w odpisach, jako załączniki.

1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Dokumentacja prawna opisana powyżej obligatoryjnie zawiera zabezpieczenie interesów osób trzecich i
należy zrealizować wszystkie postanowienia i decyzje z niej wynikające.

1.4.3 Ochrony środowiska
W trakcie realizacji opisanego zakresu robót elektrycznych nie wystąpi możliwość niekorzystnego wpływu na
ochronę środowiska pod warunkiem:
– Wywożenia odpadów pozostałych z prowadzenia robót na dopuszczone składowiska śmieci.
– Nie paleniem na budowie powstałych odpadów.

1.5 Ogólne warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach
elektrycznych
– Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) zobowiązany jest do
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
– Podwykonawca powinien przestrzegać odnośnych umownych wymagań generalnego wykonawcy w
zakresie bhp.
– W przypadku w pracy w obiektach czynnych inwestor powinien zapewnić odpowiednie
zabezpieczenia i urządzenia ochronne oraz nadzór ze strony użytkownika obiektu.
– Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone posiadaniem
właściwych uprawnień wykonawczych i eksploatacyjnych.

1.5.1 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego:
– odpowiednie pomieszczenia socjalno administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania
materiałów
– odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe
– zasilanie w energią elektryczną
– oświetlenie miejsc pracy
– łączność telefoniczną
– otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: harmonogramu robót
budowlano - montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami
– inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na obszarze prowadzonych robót elektrycznych
– ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów znajdujących
się pod napięciem

1.5.2 Warunków dotyczących organizacji ruchu
Niniejsze zagadnienie nie występuje dla danego zakresu robót.

1.5.3 Ogrodzenia
W celu ochrony dóbr znajdujących się na terenie prowadzonych robót oraz w celu uniknięcia
niebezpieczeństw, jakie może zagrażać osobom postronnym, teren robót należy oznaczyć i oznakować, a w
razie potrzeby zapewnić stały dozór.
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1.5.4 Zabezpieczenia chodników i jezdni
Należy zapewnić ochronę chodników i jezdni na terenie parkingu znajdującym się za budynkiem, teren robót
należy oznaczyć i oznakować, a w razie potrzeby zapewnić stały dozór. W razie potrzeby należy zapewnić
bezpieczne i odpowiednio oznakowane obejście terenu robót.

1.6 Nazwy i kody
Grupa - 45300000-0

„Roboty w zakresie instalacji budowlanych"

Klasa - 45310000-3

„Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych"

Kategoria:
– 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych"
– 45312311-0 Instalacje oświetlenia
– 45316000-5 „Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych"
– 45317000-2 „Inne instalacje elektryczne"

1.7 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości
1.7.1 Wymagania ogólne
– Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu. Jeśli jest to konieczne ze
względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały
od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej
temperatury i wilgotności.
– Magazyny oraz składowiska powinny być urządzane w miejscach zapewniających właściwe warunki
magazynowania względnie składowania, przy czym podłoże powinno być dostosowane do rodzajów
magazynowanych (składowanych) materiałów, wyrobów, urządzeń lub maszyn.
– Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
– Ciężar składowanych materiałów nie powinien przekraczać granic wytrzymałości podłoża względnie
poszczególnych części budynku. Dopuszczalne obciążenia powinny być podane w każdym pomieszczeniu
za pomocą widocznego, czytelnego napisu.
– Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości)
na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyczno-chemicznych. Należy zachować wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

1.7.2 Odbiór i przyjęcie materiałów
– Przyjęcie materiałów (w tym również elementów, konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na
budowie powino być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia
można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym.
– Przedsiębiorstwo wykonawcze zobowiązane jest dostarczać na budowę wszelkie wyroby i materiały
nowe (tzn. nie używane), posiadające wszelkie wymagane atesty, deklaracje zgodności i dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju
– Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym oraz powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub
BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz warunków technicznych wykonania
i odbioru.
– Jeśli w projekcie względnie kosztorysie przy określonym materiale lub wyrobie podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowę materiał lub wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi
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katalogowemu.
– Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych jak podano w projekcie względnie kosztorysie
parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta względnie inwestora
lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
– Materiały, dla których wymaga się świadectw jakości, dopuszczenia, jak np.: aparaty, kable,
urządzenia prefabrykowane, oświetlenie awaryjne itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości,
kartami gwarancyjnymi względnie protokołami wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego
itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu
materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy).
– Urządzenia dostarczane przez zleceniodawcę, jak np.: transformatory, kondensatory, prostowniki itp.,
powinny również być zaopatrzone w świadectwa jakości.
– Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić
jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp.
– W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.
– Urządzenia takie jak oprawy oświetlenia powinny być dostarczane kompletne, wyposażone w układy
kompensacji mocy biernej do współczynnika mocy cosφ≥0,93.

1.7.3 Materiały instalacyjne
–
–
–
–
–
–

przewody typu YDYżo 450/750V, YKYżo 06,/1kV, HDGs(żo) FE180/PH90, NHXH FE180/E90
rurki typu RVKLn i RVS, DVK o średnicach w zależności od potrzeb produkcji krajowej,
puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej,
puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb
gniazda elektryczne podtynkowe
łączniki oświetlenia ogólnego

1.7.4 Przekrój i ilość żył
– Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach:
– 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowych,
– 2,5 mm2 miedź dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych.
Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody miedziane.
Przewody neutralne N i ochronne PE o przekroju równym przekrojowi przewodów fazowych

1.7.5 Przebicia przez ściany i stropy
Przewody zostaną zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach przez ściany lub stropy.
Przejścia te zostaną uszczelnione odpowiednimi materiałami, tak aby została zachowana odporność
ogniowa danych ścian lub stropów.

1.7.6 Instalacje i urządzenia elektryczne
Wszelkiego rodzaju połączenia należy wykonywać w zamkniętych, izolowanych puszkach instalacyjnych.
Należy przestrzegać kolorystyki żył przewodów (jasnooniebieski dla żyły neutralnej N, żółto zielony dla żyły
ochronnej PE). W instalacji odbiorczej przewody N oraz PE nie mogą być ze sobą połączone.
Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć w formie kompletnej, wraz ze źródłami oraz w odpowiedniej wersji
wyposażenia (np. wersja awaryjna oprawy). Oprawy z modułem zasilania awaryjnego instalowane w sufitach
podwieszanych należy dodatkowo mocować do stropu właściwego np. za pomocą stalowej linki.
Gniazda wtykowe należy mocować 30cm od podłogi, łączniki do oświetlenia na wysokości 1,5m. Osprzęt
typu Polo lub równoważny, w wersji podtynkowej. Osprzęt typu gniazda wtykowe i łączniki w większej ilości
instalowane we wspólnych ramkach.
Tablice elektryczne należy wyposażyć zgodnie ze schematami elektrycznymi, w szczególności w wyłącznik
główny tablicy, lampki kontrolne napięcia zasilania, wyłączniki różnicowoprądowe, nadprądowe,
różnicowonadprądowe, ochronniki przepięciowe. Rozdzielnice podtynkowe renomowanego producenta np.
firmy Legrand, Hager lub równoważne.
Oprawy oświetleniowe w wersjach odpowiednich do mocowania dla sufitów właściwych (nastropowe,
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zwieszane) oraz sufitów podwieszanych (do montażu w sufitach podwieszanych i modułowych).

1.7.7 Składowanie materiałów
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny
być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania, jak również w instrukcji oraz
wymagania szczegółowe podane w przedmiotowych normach państwowych.
Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.
Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.
Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań:
– rury instalacyjne stalowe i płaszczowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach, w pozycji pionowej,
– rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych o temperaturze nie niższej niż —15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w wiązkach
odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,
– rury instalacyjna karbowane z twardego polichlorku winylu należy przechowywać analogicznie jak
podano w p. b), lecz w kręgach zwijanych, związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w
ilości nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim,
– przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych
i chłodnych.
– osprzęt instalacyjny i aparaturę elektryczną należy składować na półkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych,
– oprawy oświetleniowe, klosze szklane, żarówki, lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe itp. należy
przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na górnych półkach
regałów magazynowych (materiały lekkie). Istotne jest ustalenie we własnym zakresie dopuszczalnej
wysokości składowania, zależnej od charakteru materiałów i wytrzymałości ich opakowania,
– rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, osłonięte, skrzynkowe itp.), łączniki elektroenergetyczne,
izolatory, przekładniki itp. należy składować pod dachem, zabezpieczając je przed wpływami
atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące — przed korozją.
– silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. należy składować w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach.
Transformatory olejowe można przechowywać na placach bez zadaszenia, wymagają one jednak
okresowego sprawdzania poziomu oleju w olejowskazach (niebezpieczeństwo wycieku oleju),
– wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
kształtowniki itp. należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
działaniem korozji,
– narzędzia, sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je
odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji, odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć przed
gryzoniami i molami,
– farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować w oddzielnych
pomieszczeniach. (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp. Wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie
takich pomieszczeń. Pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu). Półki i regały
powinny być odporne na ogień. Drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz. Na zewnętrznej stronie
drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję
przeciwpożarową,
– gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nienasłonecznionych
pomieszczeniach. Pełne butle należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je
chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie. Butle
tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, szczególnie w pobliżu zaworów, gdyż może to spowodować
pożar i ewentualny wybuch. Magazynowanie powinno być zgodne z przepisami szczególnymi względnie z
normami państwowymi,
– cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią, gdyż wilgoć szybko powoduje utratę zdolności
wiązania. Należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu,- który jest stosunkowo krótki.
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Szczegółowe warunki podane są w odnośnych normach państwowych,

1.8 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
– Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy
robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również
wytrzymałości.
– W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych, gdy przy robotach muszą być stosowane
urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy dotyczące
wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi — wykonawca robót na żądanie przedstawiciela
inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia wraz z
niezbędnymi obliczeniami,
– Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny posiadać ustalone
parametry techniczne, być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
– Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny posiadać aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
– Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nie
uprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi.
– Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby
niepowołane.
– Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń na budowie jest
zabronione.

1.9 Wymagania dotyczące środków transportu
– Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich
uszkodzeniu.
– Załadowanie i wyładowanie przedmiotów (materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń i maszyn)
o dużej masie względnie znacznym gabarycie, takich jak np. rozdzielnice, transformatory i prostowniki,
należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią.
– Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół
jezdnych, należy wykonywać za pomocą wózków lub rolek.
– Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą
kolei szynowych i linowych oraz na pochylniach o napędzie mechanicznym należy przestrzegać aktualnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych
przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

1.10 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykończenia poszczególnych elementów, szczegółów technologicznych a
także wymagania specjalne
1.10.1 Wymagania ogólne
– Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót
elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiORB-M, część I — Roboty
Ogólnobudowlane.
– Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń
(instalacji, linii) elektrycznych, w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją należy wykonywać
w sposób podany w WTWiORB-M część III — Montaż konstrukcji stalowych.
– W przypadku wykonywania robót elektrycznych w budownictwie specjalnym, w którym występują
specjalistyczne roboty budowlane nie zaliczane do robót ogólnobudowlanych, a także przy skrzyżowaniu
albo zbliżeniu do obiektów budownictwa specjalnego może zachodzić potrzeba wykonania specjalistycznych
robót pomocniczych. W przypadkach takich należy stosować się do warunków i wymagań podanych w
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przepisach (normach) obowiązujących w zakresie danego budownictwa specjalnego.

1.10.2 Ustanowienie kierownika budowy (robót)
Inwestor nie będący osobą fizyczną obowiązany jest do spowodowania ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych
z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne wymagane jest dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na ich prowadzenie.
W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe, dla ich prowadzenia
ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności.
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji.

1.10.3 Prowadzenie dziennika budowy (robót)
– Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to
podano wyżej, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót elektrycznych
wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy
prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego
wykonawstwa robót elektrycznych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy.
– Dziennik budowy (robót), wydawany przez właściwy organ, stanowi urzędowy dokument dotyczący
przebiegu robót oraz wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonawstwa.
– Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być
zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby.
– Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy
i kierownikom robót oraz osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami, a to:
• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie
ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie,
• majstrom budowlano-montażowym,
• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski,
• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
• pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (niewymienionym wyżej), ale tylko w
zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót,
– Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy (robót), a przy wykonywaniu robót systemem gospodarczym osoba kierująca robotami lub
prowadząca z ramienia inwestora.

1.10.4 Odbiór frontu robót
– Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym
względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.
– Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, generalnego
realizatora, inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokołu.
– Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji względnie z ewentualnymi późniejszymi zmianami
umowy.
– Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych.

1.10.5 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami
– Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, poprzez budowę a skończywszy
na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy
i robót, ogólne harmonogramy budowy,oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Sprawy wykonawstwa
należy koordynować na bieżąco przy czynnym udziale kierownika budowy — przedstawiciela generalnego
wykonawcy i kierowników robót poszczególnych rodzajów.
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– Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie
i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny
harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót
specjalistycznych.
– Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami
elektrycznymi, jeśli przedsiębiorstwo robót elektrycznych nie będzie wykonywać robót pomocniczych siłami
własnymi

1.10.6 Organizacja pracy na budowie
– Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji względnie w systemie generalnego wykonawcy jest kierownictwo robót, występujące w
charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracującego z generalnym wykonawcą, będącym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane dla robót
elektrycznych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), współpracujące
bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym).
– Wykonawca robót elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać
z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową.
Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót
elektrycznych a inwestorem (zamawiającym).
– Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub
inwestora (zamawiającego):
• ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym
dostęp do miejsca wykonywania robót,
• odpowiednie pomieszczenia, socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania
materiałów,
• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów,
• zasilanie placu budowy energią elektryczną i cieplną oraz wodą w potrzebnych ilościach i parametrach,
oświetlenie placu budowy i miejsc pracy,
• łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem zewnętrznym,
• otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej dokumentów, jak:
 zezwolenie władz na wykonywanie robót na danym terenie,
 umowa na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty,
węzły i instalacje,
 projekt organizacji robót dla prawidłowej koordynacji robót elektrycznych z pozostałymi robotami
budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi
 harmonogram robót budowlano-montażowych, uzgodniony ze wszystkimi wykonawcami
 ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów znajdujących się
pod napięciem.
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, na którym
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą
względnie z inwestorem (zamawiającym) sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania przez
kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego przygotowania terenu.

1.11 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót wyrobów
i robót budowlanych
1.11.1 Wymagania ogólne
– Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory
dodatkowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót, jak odbiory międzyoperacyjne i
częściowe.

1.11.2 Odbiory międzyoperacyjne
– Należy sprawdzać i zapisywać w dzienniku budowy zgodność dostarczonych na budowę materiałów z
dokumentacja projektową i obowiązującymi normami i aprobatami.
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– Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie
danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego
wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.
– Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sprawdzić zgodność odbieranych robót
z dokumentacją projektowo-kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku
budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonawstwa na
podstawie warunków technicznych wykonywania robót.
– Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany
przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które
powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).

1.11.3 Odbiór częściowy
– Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji względnie robót stanowiąca
etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych
do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe
i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót.
– Do odbiorców częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu przewidzianych do zakrycia, jak
również odbiory robót tzw. zanikających, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela
zamawiającego
(zleceniodawcy).
Wykonawca
obowiązany
jest
zawiadomić
zamawiającego
o proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego.
Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy względnie listem poleconym
(w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót).
Z odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać
do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości.
– W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym
wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez
generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do
odbioru robót przez inwestora.
– Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora
(zamawiającego). W skład komisji powinien wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby.
– Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać
odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu.
– Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający
(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. „odbiór pousterkowy"), stwierdzając to
w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót).

1.12 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
– Oferenci powinni dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje
oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.
– Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami ogólnymi dla robót opisanych
w tych pozycjach, uwzględniające koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z
wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne
oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach,
na których oparty jest przetarg.
– Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty
i czynności:
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania;
• kontrolę stanu jakości materiałów;
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m;
• wykonywanie czynności pomocniczych;
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• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;
• usuwanie wad i usterek;
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.
– Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn
oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
– Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo
rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe.
– Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu.
– Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym
Systemie (SI).
– Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót.
– Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.
– Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku ukończenia wszystkich robót.
– Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach
przedmiaru robót.
– O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny
być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź
poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź
zalecone inaczej.
– Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do elementu.
– Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą
wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
– Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
– Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a przed ich
użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego.
– Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji.
– Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym
przez cały okres realizacji robót.
– Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu
robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności:
• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy;
• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót;
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem.
– Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

1.13 Opis sposobu odbioru robót budowlanych
1.13.1 Próby montażowe i rozruch
– Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg
luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn, sterowań itp.
– Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany
w odrębnych rozdziałach. Przy przeprowadzaniu prób zaleca się korzystać z opracowania wydanego przez
„Elektromontaż" pt. „Zakres prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych budownictwa",
– Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu,
w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót
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względnie w pozycjach oddzielnych. Jednostka organizacyjna wykonawcy sprawdzająca kosztorys powinna
stwierdzić powyższe.
– Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach względnie
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru
robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest
przewidziany.
– Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty, dla których zachodzi konieczność względnie potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji w celu uzyskania wydajności
produkcji i odpowiednich parametrów, zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia
rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. Koszty podane są w preliminarzu będącym
załącznikiem do umowy o rozruch.

1.13.2 Odbiór końcowy
– Warunkiem podstawowym odbioru końcowego jest przekazanie dokumentacji powykonawczej.
– Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.
– Odbiór końcowy robót wykonanych na obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z
odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.
– Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez
inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być
właściwie udokumentowane.
– Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika
oraz kompetentnych organów.
– Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) zobowiązany jest do:
• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji)
będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami
i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robót (budowy) ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie
maszyn, urządzeń, instalacji itp.,
• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru.
– Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
• sprawdzić, zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób
montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów,
• w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej
eksploatacji i może być użytkowany względnie stwierdzić istniejące wady i usterki.
– Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (względnie roboty) i przez osoby biorące udział w
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru
końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien
zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub — w przypadku przeciwnym — odmowę wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).

1.13.3 Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia
– Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i elektrycznych)
wykonanych na obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po
odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.
– Szczegółowe warunki techniczne związane z przekazywaniem wykonanych na obiekcie robót
elektrycznych podano w treści odnośnych rozdziałów specjalistycznych.
– Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek
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zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.
– Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą.
Rękojmia za wady fizyczne stwierdzone na obiekcie trwa w zależności od umowy z wykonawcą.
– W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.
– Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań podane są
szczegółowych ustaleń umownych.

1.13.4 Dokumentacja powykonawcza
– Dokumentację powykonawczą stanowi zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji
powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej
przygotowują uczestnicy procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji
– Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany po wykonaniu robót projekt
techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób
montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych
urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół
stanowi również składnik technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja
powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych
użytkownikowi.
– Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonawstwa, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy,
protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji
odbioru końcowego oraz inne potrzebne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót.

1.14 Wykaz norm i przepisów
1.14.1 Ustawy i rozporządzenia (stosować w aktualnie obowiązującej wersji)
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 89, poz. 414; z późniejszymi
zmianami/.
– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - o badaniach i certyfikacjach /Dz. U. Nr 55, poz. 250; z późniejszymi
zmianami/.
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - PRAWO ENERGETYCZNE /Dz. U. Nr 54, poz. 348; z
późniejszymi zmianami/.
– Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75/2002 r. poz. 75/.
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych/ Dz. U. Nr 107; poz.
679/.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w spawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr 99, poz. 637/.
– Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz. 335 z późniejszymi zmianami/.

1.14.2 Normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji)
– Norma PN-IEC 60364
– PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. [zastępuje PN-91E-05009/01].
– PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. instalacje w obiektach budowlanych [Zastępuje
PN-91E-05009/02].
– PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.
[Zastępuje PN-91/E-05009/03].
– PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. [Zastępuje PN-92/E-05009/41].
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– PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. O)chrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego. [Zastępuje PN-92/E-05009/42].
– PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-92/E-05009/42].
– PN-IEC 60364-4-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
– PN-IEC 60364-4-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi. [Zastępuje PN-93/E-05009/433].
– PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia [Zastępuje PN-91/E-05009/45]
– PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie [Zastępuje PN-92/E-05009/46]
– PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.[Zastępuje PN-92/E-05009/47].
– PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki Ochrony przed
prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-91/E-05009/473].
– PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
– PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
[Zastępuje PN-91/E-05009/482].
– PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne. [Zastępuje PN-93/E-05009/51].
– PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
– PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów.
– PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. [Zastępuje PN-92/E-05009/53].
– PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
[Zastępuje PN-92/E-05009/537].
– PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. [Zastępuje PN-92/E-05009/54].
– PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. [Zastępuje PN-92/E-05009/56].
– PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie.Oświetlenie miejsc pracy.
– PN-IEC 61024-1 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
– PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.
– PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).
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1.0. Wstęp
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku.
W zakres robót wchodzą:
- montaż przewodów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu
Spiro
- montaż przewodów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o
przekroju prostokątnym
- montaż uzbrojenia kanałów wentylacyjnych: przepustnic,
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych
- montaż urządzeń wentylacji z kompletem automatyki
- montaż i podłączenie elementów dystrybucji powietrza
- wykonanie rozruchu i pomiary wydajności instalacji wentylacji
mechanicznej

1.4.

Podstawowe określenia
Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji
Przemysłowych „Instal” – Komisja Koordynacji Branżowej.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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2.0. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną,
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z normą
zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą techniczną ( EAT), bądź
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na
terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub
aprobatą techniczną ( krajową).
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych
organów i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów
Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od
dostawców/ producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montażowych i instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację
inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają
akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu
budowy przez wykonawcę.
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2.1. Materiały dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej
2.1.1. Kształtki i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej, typu Spiro
2.1.2. Przewody wentylacyjne elastyczne, typu Flex
2.1.3. Przepustnice stalowe jednopłaszczyznowe
2.1.4. Wentylatory
2.1.5. Elementy dystrybucji powietrza
2.1.6. Maty izolacyjne kanałów wentylacyjnych z wełny mineralnej gr. 30
mm na folii aluminiowej, samoprzylepne
2.2. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze
świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy.
Bezwzględnie należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości materiału
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia), całą partię należy usunąć z terenu
budowy.
2.3. Składowanie materiałów
Podłoże, na którym składuje się kanały i przewody okrągłe, musi być
równe, rura musi być podparta na całej długości.
Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m.
Urządzenia wentylacyjne i osprzęt należy składować w zamykanych
magazynach.
Należy chronić elementy z blachy przed oddziaływaniem wody i wilgoci.
Podczas składowania unikać obciążania kanałów wentylacyjnych o dużej
powierzchni ścianek bocznych ze względu na możliwość wystąpienia
wgniecenia.
3.0. Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

wiertarki udarowe
młoty udarowe do wyburzeń
szlifierki i pilarki do cięcia przewodów
rusztowanie ramowe przesuwne
wkrętarki akumulatorowe

4.0. Transport
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji bezpośrednio od
Producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi
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środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku.
Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania robót budowlano – montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i
przemysłowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,
projektem budowlanym oraz za jakość stosowanych materiałów i
wykonywanych robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez
wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania prowadzonych robót.
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej
5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodów na ścianach budynku oraz
pod stropami
5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejść do nawiewników wirowych,
anemostatów i kratek wentylacyjnych
5.1.3 obsadzenie wsporników niezbędnych do zamontowania central
wentylacyjnych
5.1.4 obsadzenie uchwytów i zawiesi instalacji wentylacyjnej wzdłuż trasy
prowadzenia przewodów
5.1.5 wykonanie niezbędnych otworów dla przejść rurociągów przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych
5.2. Roboty montażowe instalacji
Przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kanałów i
kształtek stalowych ocynkowanych typu Spiro oraz o przekroju prostokątnym.
Kanały wentylacyjne powinny być mocowane do podłoża za pomocą
systemowych obejm lub wsporników wyposażonych w wkładkę antywibracyjną.
Przewody typu Spiro łączyć ze sobą poprzez nitowanie. Należy zwrócić
szczególną uwagę na szczelne wykonanie połączeń kanałów i zapobieganie
ewentualnym przedmuchom w instalacji.
Do uszczelnień stosować uszczelki gumowe oraz taśmę aluminiową
samoprzylepną.
Stosować elementy uzbrojenia przewodów wentylacyjnych, umożliwiające ich
prawidłową eksploatację, tj. wyczystki, przepustnice, klapy zwrotne.
Przewody wewnętrzne należy izolować matami z wełny mineralnej zbrojonej
taśmą aluminiową wg zaleceń producenta.
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6.0. Kontrola jakości i odbiór robót
6.1. Instalacja wentylacji
6.1.1 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy
instalacji
6.1.2 sprawdzenie zgodności parametrów zastosowanych materiałów z
wymogami określonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji
Technicznej
6.1.3 sprawdzenie zgodności z projektem technicznym lokalizacji
urządzeń i tras rurociągów
6.1.4 sprawdzenie jakości wybranych elementów robót i weryfikacja ich
zgodności z warunkami technicznymi
6.1.5 kontrola poprawności wykonania zamocowań kanałów zgodnie z
zaleceniami producenta i warunkami technicznymi
6.1.6 kontrola poprawności wykonania elementów montażowych dla
urządzeń wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i
warunkami technicznymi
6.1.7 kontrola jakości wykonania połączeń kanałów wentylacyjnych
6.1.8 kontrola jakości wykonania izolacji termicznej kanałów
wentylacyjnych
6.1.9 sprawdzenie poprawności wykonania przejść przeciwpożarowych
6.1.10 sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterującej
urządzeniami wentylacyjnymi.
6.1.11 sprawdzenie wydajności poszczególnych punktów
nawiewu/wywiewu i weryfikacja w stosunku do wartości
założonych w projekcie technicznym
6.1.12 sprawdzenie i ewentualne wskazanie błędów w dokumentacji
powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót.
7.0. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem
Inspektora Nadzoru po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i
pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.
8.0. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowanie dokumentacji
8.1. Normy
1. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia
3. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania
4. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych
5. BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe
6. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.
BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe.
BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.
BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.
BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.
BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej.
BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie

8.2. Przepisy związane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie określenia wyrobów budowlanych nie mających
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać
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zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby
mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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1.0. Wstęp
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji
W zakres robót wchodzą:
-

ułożenie przewodów instalacji klimatyzacji
izolacja przewodów klimatyzacyjnych
montaż jednostek klimatyzacyjnych
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek
wewnętrznych do pionów kanalizacji sanitarnej
- podłączenie pompek skroplin
- montaż sterowników
- przeprowadzenie prób i pomiarów wydajności instalacji klimatyzacji
1.4.

Podstawowe określenia
Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji
Przemysłowych „Instal” – Komisja Koordynacji Branżowej.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
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Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną,
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z normą
zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą techniczną ( EAT), bądź
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na
terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub
aprobatą techniczną ( krajową).
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych
organów i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów
Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz
przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od
dostawców/ producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montażowych i instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację
inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają
akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu
budowy przez wykonawcę.
2.1. Materiały dotyczące instalacji klimatyzacji
2.1.1. System rur i kształtek instalacji klimatyzacji
2.1.2. System rur i kształtek instalacji odprowadzenia skroplin
2.1.3. Jednostki klimatyzacyjne
2.1.4. Pompki skroplin
2.1.5. Sterowniki
2.1.6. Otuliny termoizolacyjne przewodów instalacji freonowej
2.1.7. Syfony kanalizacyjne pojedyncze DN50
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2.1.8. Systemowa konstrukcja wsporcza jednostek klimatyzacyjnych
2.2. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze
świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy.
Bezwzględnie należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości materiału
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia), całą partię należy usunąć z terenu
budowy.
2.3. Składowanie materiałów
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być
podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m.
Urządzenia i osprzęt klimatyzacyjny należy składować w zamykanych
magazynach, zabezpieczonych przed ingerencją osób trzecich.
3.0. Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

wiertarki udarowe
młoty udarowe do wyburzeń
szlifierki i pilarki do cięcia przewodów
nożyce do cięcia rur
giętarka hydrauliczna do rur
rusztowanie ramowe przesuwne
wkrętarki akumulatorowe

4.0. Transport
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji bezpośrednio od
Producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku.
Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania robót budowlano – montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i
przemysłowe.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,
projektem budowlanym oraz za jakość stosowanych materiałów i
wykonywanych robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez
wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania prowadzonych robót.
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji klimatyzacji
5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodów na ścianach budynku oraz
pod stropami
5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejść do
5.1.3 obsadzenie wsporników niezbędnych do zamontowania jednostek
klimatyzacyjnych
5.1.4 obsadzenie uchwytów instalacji
5.1.5 wykonanie niezbędnych otworów dla przejść rurociągów przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych
6.0. Kontrola jakości
6.1. Instalacja klimatyzacji
6.1.1 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy
instalacji
6.1.2 sprawdzenie zgodności parametrów zastosowanych materiałów z
wymogami określonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji
Technicznej
6.1.3 sprawdzenie zgodności z projektem technicznym lokalizacji
urządzeń i tras rurociągów
6.1.4 kontrola spadków wybranych przewodów odprowadzenia skroplin
6.1.5 sprawdzenie jakości wybranych elementów robót i weryfikacja ich
zgodności z warunkami technicznymi
6.1.6 kontrola poprawności wykonania zamocowań rurociągów zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi
6.1.7 kontrola poprawności wykonania elementów montażowych dla
urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i
warunkami technicznymi
6.1.8 sprawdzenie poprawności wykonania przejść przeciwpożarowych
6.1.9 sprawdzenie szczelności instalacji freonowej
6.1.10 sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzenia skroplin
podczas swobodnego przepływu wody
6.1.11 sprawdzenie poprawności wykonania podłączeń pompek skroplin
do instalacji
6.1.12 weryfikacja jakości wykonania połączeń instalacji freonowej
6.1.13 weryfikacja jakości wykonania połączeń instalacji odprowadzenia
skroplin z tworzywa sztucznego
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6.1.14 sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterującej
urządzeniami klimatyzacyjnymi.
6.1.15 Sprawdzenie wydajności jednostek klimatyzacyjnych
6.1.16 sprawdzenie i ewentualne wskazanie błędów w dokumentacji
powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót.
7.0. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem
Inspektora Nadzoru po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i
pomiarów skuteczności działania instalacji klimatyzacji.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.
8.0. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowanie dokumentacji
8.1. Katalogi
Katalog rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Katalog syfonów kanalizacyjnych z PVC
Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych.
Katalog i instrukcja montażu pompek do skroplin
Katalog sprzętu instalacyjno – sanitarnego.
Katalog materiałów termoizolacyjnych

8.2. Normy
20. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
21. PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia
22. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania
23. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych
24. BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe
25. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
26. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
27. BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.
28. BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
29. BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe.
30. BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.
31. BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
pomieszczeniach.
32. BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.
33. BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.
34. BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej.
35. BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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36. BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.
37. BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
38. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie

8.3. Przepisy związane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie określenia wyrobów budowlanych nie mających
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby
mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania
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certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie montażu instalacji słaboprądowych w UP Wieluń 1, Plac Legionów
8.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokument przetargowy, należy ją stosować przy
zleceniu i realizacji robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie nowych instalacji słaboprądowych. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
•
•
•
•

instalacji telewizji przemysłowej CCTV
instalacji alarmu włamania SSWiN,
instalacji sieci strukturalnej LAN
instalacji kontroli dostępu KD,

1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (STWiORB) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną
specyfikacją techniczną.
Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji
Projektant – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe
Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, która działają na budowie w imieniu inwestora,
chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna sprawująca nadzór nad budynkiem (lub częścią
budynku), w którym jest zamontowana instalacja sygnalizacji pożarowej
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ponosząca odpowiedzialność za całość lub część
procesu instalowania
Inwestycja - nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego.
Dziennik Budowy (Dziennik Robót) – książka służąca do wpisywania przez Kierownika
Budowy oraz inne osoby upoważnione, opisów dotyczących realizacji budowy.
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości,
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa,
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych
wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami
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prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiału lub wyrobu
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót – sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniom inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Kierownika
Budowy. Kontrola powinna obejmować:
• elementy składowe dostarczone przez producenta
• montaż urządzeń
• poprawność wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.8. Materiały – wymagania ogólne
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości,
wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowej. Na każde żądanie Inwestora
(inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
1.9. Materiały – przechowywanie i składowanie
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
1.10. Kontrola jakości robót – zasady kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do
użytku instalowanych sieci. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości
są określone są w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone
Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
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wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Techniczną. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
obowiązujących przepisów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
1.11. Kontrola jakości robót – protokoły badań
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych.
Pomiary mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
1.12. Kontrola jakości robót – certyfikaty
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które
posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą;
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane i natychmiast usuwane z placu budowy.
1.13. Odbiór robót – informacje ogólne
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
• odbiorowi częściowemu;
• odbiorowi ostatecznemu;
• odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.14. Odbiór robót zanikowych
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
1.15. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
1.16. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego
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będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora (Inspektor nadzoru inwestorskiego).
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektor nadzoru
inwestorskiego 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 i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych systemach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach projektowych.
1.17. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami (jeżeli takowe
zaistniały)
• oświadczenia Kierownika Budowy;
• oryginał Dziennik Budowy (Dziennika Robót);
• Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów ,
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
1.18. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. Wykonanie robót
2.1. Koryta kablowe
Koryta kablowe montować z zastosowaniem systemowych kształtek przy zmianie poziomej i
pionowej kierunku trasy. Koryta montować na systemowych wspornikach. Odległości
zawieszenia i wsparcia powinna być zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgięcie nie powinno przekroczyć 5mm przy maksymalnym obciążenia koryta. Koryta
wyposażyć w systemowe pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w
pobliżu sufitów. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp.
będą wykonane z tego samego materiału, co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe
tras kablowych powinny być połączone do szyny wyrównawczej nie rzadziej, jak co 50m.
Trasy kablowe nie mogą być mocowane do konstrukcji wsporczych innych instalacji. Trasy
kablowe powinny być w miarę możliwości daleko od źródeł ciepła (rury z ciepła woda).
Instalacje kablowe prowadzone w przestrzeniach miedzy stropowych powinny również być
instalowane w kanałach korytach i rurach. Niedopuszczalne jest układanie kabli
bezpośrednio na suficie podwieszanym i innej instalacji znajdującej się w przestrzeni miedzy
sufitowej. Kable instalowane pod podłoga technologiczna należy mocować w korytach
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kablowych w odległości od posadzki. Niedopuszczalne jest układanie kabli bezpośrednio na
posadce.
2.2. Przejścia kabli przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia kabli instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz
budynku) musza być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy
wykonywać w przepustach rurowych w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie
elementów budowlanych przez które przechodzą. Przejścia miedzy pomieszczeniami o
równych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający
nieprzedostawanie się wyziewów. Kable instalacji teletechnicznych przechodzące
przez podłogi musza być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp.
2.3. Połączenia wyrównawcze
Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc do głównej szyny wyrównawczej szafę
typu RACK, metalowe obudowy i metalowe części tras kablowych z koryt
elektroinstalacyjnych itp.
2.4. Wykonanie instalacji okablowanie strukturalnego (LAN)
Instalacje logiczne należy wykonać przewodem nieekranowanym UTP kat.5e.
Przebiegi kabli, powinny być umieszczone w odległości:
• 30 cm od oświetlenia wysokiego napięcia (świetlówki)
• 90 cm od przewodów elektrycznych powyżej 2 KVA
• 1 m od transformatorów i silników elektrycznych
Montaż gniazd logicznych RJ45 kat.6 należy wykonać natynkowo.
Podłączenie gniazd logicznych RJ45 należy wykonać na panelu krosowym 24xRJ 45 kat.5e
umieszczonym w projektowanej szafie teletechnicznej typu RACK 19” 12U, zlokalizowanej
obok szafy dystrybucyjnej.
Zakres prac obejmuje
Montaż szafki teletechnicznej 19” 12U, natynkowej wraz z wyposażeniem.
Montaż listew instalacyjnych i puszek instalacyjnych.
Ułożenie przewodów logicznych wraz z połączeniami w gniazdach logicznych i w panelu
krosowym.
Zastosowane materiały
Gniazda RJ45 kat. 5e
Panel krosowy 24xRJ45 kat.5e
Przewody nieekranowane UTP kat. 5e
Szafka teletechniczna 19” 12U, natynkowa z wyposażeniem
2.5. Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej (CCTV)
Instalację monitoringu kamerami TV planuje się w następujących pomieszczeniach:
a) 6 kamery na stanowiskach obsługi klienta,
b) 2 kamery w strefie 24H,
Rejestrator 8-kanałowy instalacji CCTV zlokalizowany zostanie w szafie dystrybucyjnej.
Skrzynki zasilaczy buforowych montować na ścianie. Przewody pomiędzy obudowami
układach w kanale PCV. Przewody podłączać do urządzeń zgodnie z Projektem oraz DTR
producenta. Do zasilacza buforowego podłączyć zasilanie 230V zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej. Połączenie przewodu zasilającego wykonać jako nierozłączne.
Wykonać połączenie biegunów ujemnych wszystkich zasilaczy zainstalowanych w systemie
przewodem wyrównującym potencjał LgY 2,5mm2.
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Zakres prac obejmuje
Montaż kamer wizyjnych wraz z podłączeniem
Montaż listew ściennych
Montaż 8 kanałowego rejestratora cyfrowego w szafie RACK
Montaż monitora LCD
Ułożenie przewodów UTP kat.5E wraz z połączeniami.
Zastosowane materiały
Kamery z osprzętem
Rejestrator cyfrowy 8-mio wejściowy
Przewody wizyjne
Listwy instalacyjne
2.6. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
Systemu sygnalizacji włamania i napadu zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach
urzędu. Miejsce montażu fasownic ustalić z Inwestorem. Podłaczenie do systemu
alarmowego wykonać jako linie 24-godzinne ciche. Skrzynki zasilaczy buforowych i obudowy
urządzeń systemu SSWiN montować na ścianie. Przewody pomiędzy obudowami układach
w kanale PCV. Przewody podłączać do urządzeń zgodnie z Projektem oraz DTR
producenta. Do zasilacza centrali oraz modułów rozszerzających podłączyć zasilanie 230V
zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Połączenie przewodu zasilającego wykonać jako
nierozłączne.
Wykonać
połączenie
biegunów
ujemnych
wszystkich
zasilaczy
zainstalowanych w systemie przewodem
wyrównującym potencjał LgY 2,5mm2. System zaprogramować zgodnie z Projektem i
uzgodnieniami z Użytkownikiem. Opracować instrukcje obsługi systemu i przeszkolić
wskazane przez Użytkownika osoby w zakresie obsługi systemu.
Rozmieszczenie elementów i schemat strukturalny pokazano na rysunkach w dokumentacji
projektowej.
Zakres prac obejmuje
Montaż centrali alarmu
Montaż modułu rozszerzeń,
Montaż pasywnych czujek podczerwieni, kontaktronów
Montaż przycisków nożnych,
Montaż klawiatur LCD,
Montaż sygnalizatorów,
Ułożenie linii dozorowych wraz z połączeniami.
Zastosowane materiały
Centrala alarmu do 32 linii dozorowych,
Moduły rozszerzeń, czujki ruchu, przyciski nożne i klawiatury LCD,
Sygnalizatory: optyczno-akustyczny i akustyczny
Przewody YTDY
2.7. Wykonanie instalacji systemu Kontroli Dostępu (KD)
Systemu Kontroli Dostępu zaprojektowano na bazie centrali systemu sygnalizacji włamania i
napadu. W strzeżonych drzwiach zostanie zainstalowana zwora magnetyczna min. 300kN
uruchamiana poprzez podanie prawidłowego kodu ( lub za pomocą karty zbliżeniowej) na
klawiaturze z czytnikiem kart. Linie wykonać analogicznie jak dla systemu SSWiN
przewodem YTDY 8x0.5. Programowanie systemu należy wykonać zgodnie z jego DTR.
Sposób działania uzgodnić z użytkownikiem. Rozmieszczenie elementów i schemat
strukturalny pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowej.
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Zakres prac obejmuje
Montaż zwory magnetycznej min. 300kN
Montaż klawiatur z czytnikiem kart,
Ułożenie linii wraz z połączeniami.
Zastosowane materiały
zwora magnetyczna min. 300kN,
Klawiatury z czytnikiem kart
Przewody YTDY
3. Prace odbiorcze
3.1. Wstępny odbiór instalacji – próby montażowe
Instalacje słaboprądowe po ich wykonaniu podlegają próbą montażowym, które polegają na
sprawdzeniu:
• zgodności wykonania wszystkich instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi
zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
Budowy (dzienniku robót), a także zgodności z przepisami szczegółowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną.
• jakości wykonania instalacji
• zgodności oznakowania z Polskimi Normami.
Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty:
- Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, urządzeń i okablowania.
Kontrola jakości wykonania instalacji słaboprądowych, o której mowa wyżej powinna
obejmować przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z
dokumentacją techniczną normami i certyfikatami,
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,
c) poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych
instalacji i urządzeń,
d) prawidłowości zamontowania urządzeń i osprzętu w dostosowaniu do warunków
środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
h) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.
3.2. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji włamania i napadu z kontrola dostępu
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją,
- sprawdzenie trasy linii kablowych,
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów,
- sprawdzenie zgodność miejsca montażu i oznakowania urządzeń z planami
- sprawdzenie poprawności działania czujek i raportowania alarmu w centrali alarmowej
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń powiadamiania o alarmie
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń kontroli dostępu
- sprawdzenie czasu pracy systemu przy zasilaniu rezerwowym z baterii akumulatorów
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z ocena i
interpretacja wyników
w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.
3.3. Warunki odbioru instalacji telewizji dozorowej
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja,
- sprawdzenie trasy linii kablowych,
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów,
- sprawdzenie zgodność miejsca montażu i oznakowania urządzeń z planami
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- sprawdzenie poprawności działania kamer, układów automatycznej regulacji przesłony
- sprawdzenie zgodności obszarów widzenia kamer z założeniami
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń rejestrujących
- sprawdzenie czasu pracy systemu przy zasilaniu rezerwowym z zasilacza UPS
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z ocena i
interpretacja wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.
Testy przeprowadzić „na żywo” oraz dokonując rejestracji i odtworzenia obrazów
3.4. Warunki odbioru instalacji okablowania strukturalnego (LAN)
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja,
- sprawdzenie trasy linii kablowych,
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów,
- sprawdzenie zgodność miejsca montażu i oznakowania urządzeń z planami
- przeprowadzenie testów dynamicznych, za pomocy podręcznego testera dynamicznego
zgodnego z normą TSB-67, parametrów linii UTP.
Podczas testowania należy zmierzyć następujące parametry:
• poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń)
• długość torów transmisji
• opóźnienie propagacji
• tłumienie
• stałoprądową oporność pętli
• impedancję charakterystyczna
• straty odbiciowe
• NEXT
• PSNEXT
• ELFEXT
• PSELFEXT
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z oceną i
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.
4. 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 przedmiarem robót. 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.
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są:
- metry [m] dla kabli i przewodów elektrycznych,
- sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń
5. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji słaboprądowych może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca następuje po dokonaniu odbioru
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pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Inwestora
lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji słaboprądowych lub kwoty ryczałtowe
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje),
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzę powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej,
– likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowania
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności
6. Dokumenty odniesienia
6.1.Normy
PN-EN 50173:1999 -Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego.
PN-EN 50173:2000 -Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
(Zmiana A1).
PN-EN 50174-1:2002 -Technika informatyczna -Instalacja okablowania Część 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakości.
PN-EN 50174-2:2002 – Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.
PN-EN 50310-2:2002 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
PN ISO/IEC 11801 „Okablowanie strukturalne budynków”
TSB 67 „Pomiary systemów okablowania strukturalnego”
PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Cześć 4: Kompatybilność elektromagnetyczna.
Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów
alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych.
PN-EN 50131 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.
PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach.
PN-EN 50133 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach.
PN-93/E-08390 Systemy alarmowe
6.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz.
Zmianami).
- Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
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6.3.Rozporzadzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
Z 2005 r. Nr 75,poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO WIELUŃ 1
UL.Legionów8
Instalacja wewnętrzna grzewcza

(CPV 45 331 100-7)
Obiekt:
Urząd pocztowy w Wieluniu nr 1
Inwestor
POCZTA POLSKA S.A.
ul.Stawki 2,
00-940 w Warszawa

1

1. Wstęp.
1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych montaż instalacji wody i kanalizacji oraz przesunięciem
grzejnik wodnego w budynku Biurowym Urzędu Pocztowego Wieluń 1 ul.Legionów 8

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3 Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji:
Zakres rzeczowy obejmuje:
− Demontaż grzejnika wodnego
− Montaż grzejnika wodnego
− Montaż rurociągów zasilających
− Izolacja przewodów
− Próby ciśnieniowe
− Próby wydajności
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi poniżej.
1.4.1. Instalacja wody grzewczej – instalacja rurowa zasilająca grzejniki
1.4.3. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody zasilące
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca
robót winien potwierdzić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu grzejków
2

2. Materiały
2.1. Rodzaj materiałów
- rurociągi PEX lub PE
- izolacja termiczna
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Materiały instalacyjne – wszystkie zastosowane materiały powinny mieć dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. Sprzęt.
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych
do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

4. Transport.
Transport grzejników należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe
elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich
uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem
budowy.

5. Wykonywanie robót.
5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora. Po wykonaniu
robót rozbiórkowych i określeniu sytuacji rzeczywistej, należy dostosować przebieg
projektowanych tras do stanu rzeczywistego
5.2. Roboty budowlane.
Montaż przewodów i instalacji rurowych winien być wykonany na przygotowanych
podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań
prowizorycznych, tymczasowych).

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Badania jakości i poprawności robót.
a) stanu kompletności przyborów sanitarnych – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczeń)
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
c) rozruch, regulacja i próby ciśnieniowe instalacji
6.2. Przewody hydrauliczne.
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.
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Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar
przez 0,5 godziny.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:
szt.-dla urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów
częściowych).
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obsługi
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)
- oświadczenie kierownika robót

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną
zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.
-

-

-

-

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.Ust.nr.75/2002,ze zm.Dz.Ust.109/2004).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) (załącznik do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz.
844 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 i Dz. U. z 2007 r.
nr 49 poz. 330)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. „W sprawie wykazu
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności” Dz. U. z dnia 28
stycznia 2000 r.) Dz.U. Nr.5 poz 53
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. „W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Dz.U Nr 121 poz 1137
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