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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont
pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
1.2. Podstawa opracowania
− Umowa z Inwestorem
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zmianami) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont pawilonu głównego w szkole podstawowej nr 3 w Policach na całej jego
długości wraz z przylegającym korytarzem;
Przewiduje się wymianę okładzin ściennych, sufitowych oraz posadzkowych, częściową obudowę bądź
przełożenie istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych, oraz wymianę stolarki drzwiowej w
pomieszczeniach przylegających bezpośrednio do pawilonu a także wymianę witryny wejściowej od strony ul.
Siedleckiej. Ponadto przewiduje się całkowitą wymianę instalacji oświetleniowej na rzecz opraw LED-owych;
Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu oraz zmiany jego formy
architektonicznej. Przedmiotowy obiekt nie zalicza się do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
1.4. Charakterystyczne parametry techniczne
Długość holu głównego: ~58 m,
Szerokość: 3,32 – 3,73 m
Wysokość: zmienna, w najwyższym punkcie: ~3.0 m, w najniższym: ~2.57 m;

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:
a) całością Materiałów Przetargowych,
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z
warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.
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Dokumentami przetargowymi są:
− dokumentacja projektowa,
− przedmiary robót,
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont
pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte
w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.
KOD CPV:
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, stanowiącą
załącznik do Specyfikacji.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacją Projektową.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami
razem, właściwym dla danego zagadnienia.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami
– m.in. Projekt Budowlany.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu.
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.
Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną
i Dokumentacją Projektową.
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców
tej osoby.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych
przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako własny.
Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie
błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w
umowie.
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Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robót nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Zaplecze budowy
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do
odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:
- Zabezpieczy i 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.
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie
uzgodnień itp.
- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych
przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów
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zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i
kształtowaniu środowiska".
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania;
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;
− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót,
obciążają Wykonawcę.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu,
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2.

MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polską Normą
powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą budowlaną. Wszystkie
zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku (styropian, wełna mineralna)
muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB.
Przy rozwiązaniach izolacji oraz szczególnie trudnych detali należy stosować rozwiązania systemowe
(posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczności
konsultować je dodatkowo z projektantem.
Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do uwzględnienia
w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak
również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga
stosowana technologia,
Należy zapewnić 1% zapas użytych okładzin, posadzek i sufitów (zapas przekazać inwestorowi po zakończeniu
budowy).
Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wykonawca jest
zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.
Należy mieć na uwadze, ze szerokość światła przejścia zmniejszona jest poprzez grubość otwartego skrzydła a
także poprzez klamkę; dlatego tez mając zapis o min szerokości przejścia, należy uwzględnić że rzeczywisty
wymiar w świetle przejścia będzie większy o grubości skrzydła drzwi i klamkę.
2.2. Akceptowanie użytych materiałów
Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy
traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia
równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę
dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość,
celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji projektantów i
inwestora.
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 20 dni
roboczych przez złożeniem zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien
zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy.
Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki
pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych,
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4.

TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodności z warunkami technicznymi.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,
a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów
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 wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów,
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i
nadmiar materiałów.
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
będzie ponosił Wykonawca.
Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu
urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektów.
Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w
przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie
robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych
branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy skontaktować się z projektantem i powyższe
wątpliwości wyjaśnić.
Na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapów prac
budowlanych należy wykonać i na bieżąco aktualizować projekt ewakuacji i wyposażenia w sprzęt ppoż.
Na czas prowadzonych robót budowlanych należy zapewnić ochronę pożarową budynku. Kierownik budowy
jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od prowadzonych robót budowlanych w
poszczególnych etapach inwestycji oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. Remont obiektu w
kolejnych etapach musi umożliwiać ewakuację minimum jedną klatką schodową. Nie mogą być wyłączone z
użytkowania obie klatki jednocześnie na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzonych robót budowlanych
należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania
drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapów prac budowlanych należy wykonać i na bieżąco
aktualizować projekt ewakuacji i wyposażenia w sprzęt ppoż.
Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:
− wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których
norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się
producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie
warunków wykonania, transportu czy montażu,
− organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, pracy
sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i innych czynności,
które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi,
− sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze,
− sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,
− świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy
rozruchu urządzeń,
− czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową obiektów i
dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych
przepisami,
− ubezpieczenie i ochronę placu budowy,
− nadzór geodezyjny,
− na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych
etapów prac budowlanych należy wykonać i na bieżąco aktualizować projekt ewakuacji i wyposażenia w
sprzęt ppoż.
− inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem.
5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy
−
−

Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w formie zdjęć
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnątrz z oznaczeniem tych miejsc.
Zbrojenie słupów, ścian i płyt stropowych będzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed
zabetonowaniem.
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−
−

Instalacje pod posadzkami i podtynkowe będą fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku
AutoCad przed zabudowaniem.
Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nośniku DVD lub CD.

5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu
harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania
akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte.
Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie
obowiązującym normom.
5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
5.5. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem
- sposób i procedurę pomiaru badań
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera zachowania zasad bhp i prawidłowych procedur
wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

7.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

REMONT PAWILONU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH
Strona

15

O-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE

Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. 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
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 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 przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
7.4. Wykonywanie obmiaru robót
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
− podstawę wyceny i opis robót,
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
− datę obmiaru,
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,
− ilość robót wykonanych od początku budowy,
− dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajdą się w
niej także:
− rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie),
− informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją,
− instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim
(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo).
Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze końcowym.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 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 uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych
asortymentach 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 pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
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 Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie
robót.
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu
ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
−
−
−
−
−
−
−
−

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

REMONT PAWILONU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH
Strona

18

B-00.00.01-ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z pracami rozbiórkowymi dla zadania pn. „Remont pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w
Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45100000-8

Opis

Przygotowanie terenu pod budowę.
45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne.
45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się całość
prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i późniejszego wywozu gruzu po
zakończeniu prac.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:
−

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające
z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

−

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do
realizacji robót, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany
opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

−

Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy.
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody, spowodowane jego działaniem, w instalacjach naziemnych i podziemnych w obrębie placu
budowy.

−

Ochrona środowiska.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby zastosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Unikać działań szkodliwych dla innych czynników powodowanych jego działalnością.
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−

Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości
od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów,
które wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.

−

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do
realizacji zamówienia.

−

Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb
wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca
poboru energii elektrycznej i wody.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów i urządzeń
pochodzących z rozbiórki i demontażu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3
specyfikacji technicznej.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i
jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony
w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór
środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie,
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części
Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
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Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zwłaszcza w trakcie
prowadzenia robót od stron ogólnodostępnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych,
korytarzy, dróg i chodników zewnętrznych za pomocą wykonania np. zadaszenia pokrytego materiałami
amortyzującymi.
W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
− Upewnić się, że wszystkie instalacje podlegające rozbiórce lub mogące ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy lub też odpowiednio zabezpieczone,
− Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
− Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
− Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
− Zabezpieczyć wszelkie otwory i szczeliny w stropach / ścianach, które zagrażają bezpieczeństwu,
− Wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć miejsca socjalne dla pracowników, miejsca składowe materiałów
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
− Zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób
uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za
przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Zamawiającym.
W okresie wykonywania prac rozbiórkowych teren należy odpowiednio oznaczyć i wyposażyć w odpowiednią
tablicę informacyjną o wymiarach 50x60 cm z następującymi danymi:
- Adres robót rozbiórkowych,
- Nazwa wykonawcy,
- Imię i nazwisko autora programu rozbiórki,
- Imię i nazwisko inspektora nadzoru - adres,
- Adres i telefon Wydziału Nadzoru Budowlanego.
Tablica musi być umieszczona przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
5.4. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
Podczas prac rozbiórkowych zabrania się:
- Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- Obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- Prowadzić robót rozbiórkowych, jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
- Gromadzić gruz na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu,
- Obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie,
- Prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach.
Roboty rozbiórkowe należy:
- Prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
- Prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się
innego fragmentu konstrukcji,
- Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
- Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami,
- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe,
które muszą mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

REMONT PAWILONU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH
Strona

22

B-00.00.01-ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
- Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo
oprawionych,
- Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,
- Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne,
- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach.
5.5. Ogólny sposób wykonywania rozbiórki
Przed przystąpieniem do wykonywania właściwych prac wykonawczych sprawdzić stan istniejący obiektu.
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty
rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z
zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy
odpowiednio zabezpieczyć.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stanowiskach roboczych.
Należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, rozbiórkowych.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy rozbierane konstrukcje i elementy zabezpieczyć przed
niekontrolowaną utratą stateczności elementów demontowanych.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, unikając powstawania wielkogabarytowych
elementów. Prace wyburzeniowe należy wykonać zgodnie z projektem wyburzeń przez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisami BHP.
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie (młoty, kilofy, młoty udarowe) a tam gdzie to jest możliwe
mechanicznie z bezwzględnym przestrzeganiem przepisów BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń.
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- Stateczność istniejących budynków,
- Ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- Kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji,
- Zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich do rejonu robót.
Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego
elementu. Użycie materiałów wybuchowych jest zabronione.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany
jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).
5.6. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami - w
tym także odpadów porozbiórkowych - jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem
robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach.
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. "Odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)":
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz
17 04 05 - Żelazo i stal
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
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W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być
wykorzystane, jako surowce wtórne - np. metal, szkło.
Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu
podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane, jako surowce
wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do
wywozu odpadów.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany
jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).
5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych
−
−
−
−
−
−
−
−

Stanowiska pracy znajdujące się w wewnętrznej części budynku muszą być wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.
Zabrania się zrzucania z dużej wysokości materiałów z rozbiórki i innych przedmiotów, należy je
transportować na dół za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie.
Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m muszą być zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną.
W skład odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, pas ochronny.
Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych w czasie porywów wiatru o prędkości powyżej 10 m / sek.,
w czasie opadów, gołoledzi, mgły, słabej widoczności i temperaturze poniżej 0°C.
Zabrania się prowadzenia robót o zmroku przy sztucznym świetle.
Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w
pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny
koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.
5.9. Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Materiały, które
nie mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko
śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco
w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed
odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą
przechowywane w miejscu krytym.
Cały urobek powstały przy rozbiórce należy systematycznie wywozić na najbliższe wysypisko
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.
Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji.
Jednostkami obmiaru są: [m], [m2], [m3], [szt], [kpl].
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8
specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, jakości i
kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i
odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
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. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
98000000-3

Opis

Różne usługi
98390000-3

Różne usługi niesklasyfikowane.
98395000-8

Usługi ślusarskie.
Roboty
wykończeniowe
budowlanych.

45400000-1

w

zakresie

obiektów

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45420000-7
45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników.
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego
długości.
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż
drzwi (z wyłączeniem drzwi do stołówki oraz jednego z przylegających korytarzy) obiektowych, płycinowych,
okleinowanych HPL w kolorze czarnym oraz wymianę głównych drzwi wejściowych wraz z witryną, w której są
osadzone na rzecz ścianki przeszklonej, w oparciu o konstrukcję aluminiową w kolorze białym, z centralnie
ulokowanymi drzwiami wejściowymi. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadające niezbędne aprobaty techniczne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej specyfikacji
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
2.2. Wymagania szczegółowe
11 - Drzwi wewnętrzne, pełne, gładkie, wykończone od wewnątrz okleiną HPL w kolorze szarym RAL 7035, od
strony holu w kolorze czarnym, wyposażone w zamek na klucz, klamki oraz otworu w dolnej części o sum.
przekr. > 0,022m2
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Min. światło przejścia: 80 x 200
Otwór w murze: ~ 90 x 205
Ilość: lewe – 1 sztuka
prawe – 2 sztuki
12 - Drzwi wewnętrzne, pełne, gładkie, wykończone od wewnątrz okleiną HPL w kolorze szarym RAL 7035, od
strony holu w kolorze czarnym, wyposażone w klawiaturę z kontrolą dostępu, klamki oraz otworu w dolnej
części o sum. przekr. > 0,022m2
Min. światło przejścia: 80 x 200
Otwór w murze: ~ 90 x 205
Ilość: lewe – 2 sztuki
13 - Drzwi wewnętrzne, pełne, gładkie, wykończone od wewnątrz okleiną HPL w kolorze szarym dąb lindberg,
od strony holu w kolorze czarnym, o podwyższonej izolacyjności akustycznej, wyposażone w zamek na klucz i
klamki
Min. światło przejścia: 80 x 200
Otwór w murze: ~ 90 x 205
Ilość: lewe – 4 sztuki
prawe – 5 sztuk
14 - Drzwi wewnętrzne, pełne, gładkie, wykończone od wewnątrz okleiną HPL w kolorze szarym RAL 7035, od
strony holu w kolorze czarnym, wyposażone w klamki, samozamykacz oraz otworu w dolnej części o sum.
przekr. > 0,022m2
Min. światło przejścia: 85 x 200
Otwór w murze: ~ 95 x 205
Ilość: lewe – 1 sztuka
15 - Drzwi wewnętrzne, pełne, gładkie, wykończone od wewnątrz okleiną HPL w kolorze szarym RAL 7035, od
strony holu w kolorze czarnym, wyposażone w klamki, samozamykacz oraz otworu w dolnej części o sum.
przekr. > 0,022m2
Min. światło przejścia: 80 x 200
Otwór w murze: ~ 90 x 205
Ilość: lewe – 1 sztuka
16 - Drzwi wewnętrzne, pełne, gładkie, wykończone od wewnątrz okleiną HPL w kolorze szarym dąb lindberg,
od strony holu w kolorze czarnym, o podwyższonej izolacyjności akustycznej, wyposażone w klawiaturę z
kontrolą dostępu oraz klamki
Min. światło przejścia: 80 x 200
Otwór w murze: ~ 90 x 205
Ilość: lewe – 1 sztuka
17 - Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej, malowane w kolorze białym – RAL 9003, wyposażone w
klamki, samozamykacz z mechanizmem wspomagającym otwieranie oraz mechanizm umożliwiający
pozostawienie skrzydeł w pozycji otwartej, szklenie z folią ochronną typu P1
Min. światło przejścia: 90 + 90 x 200
Otwór w murze: ~ 332 x 210
Ilość: 1 sztuka
18 - Drzwi zewnętrzne w konstrukcji aluminiowej, malowane w kolorze białym – RAL 9003, wyposażone
zamek na klucz, klamki oraz samozamykacz z mechanizmem wspomagającym otwieranie, szklenie z folią
ochronną typu P1, Umax = 1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna min. Rw = 32 dB klasa odporności na
włamanie: RC2,
Min. światło przejścia: 90 + 90 x 200
Otwór w murze: ~ 332 x 233
Ilość: 1 sztuka
Faktyczne wymiary potwierdzić na budowie.
3. SPRZĘT
Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej
4.2. Transport materiałów
Drzwi powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być opakowane
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją montażu i
wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do
dostarczanych odbiorcy elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej,
która brała udział w ocenie zgodności - dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966). Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany
wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna
zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym
środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych
niniejszą ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność
wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić
i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować
odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).
5.3. Przygotowanie podłoża
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed
przystąpieniem do robót:
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.
5.4. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej
Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta.
Moment montażu drzwi pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Zaleca się zamontowanie skrzydeł po
transporcie ale przed montażem okładzin na ścianach.
W przypadku zamontowania skrzydeł przed zakończeniem prac wykończeniowych i wyposażeniowych
Wykonawca i podwykonawcy (np. prac malarskich) odpowiadają za ewentualne uszkodzenia powierzchni
skrzydeł, klamek i ościeżnic. Zaleca się zamontowanie odpowiednich zabezpieczeń krawędzi narażonych na
uszkodzenia i powierzchni w czasie prac malarskich lub tynkarskich. Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w
sposób trwały będą wymagały wymiany.
5.5. Montaż ślusarki
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami
śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w
elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne
wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad
płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku
stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,
− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
− kotwę posmarować klejem,
− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu
wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować
zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Kontrola jakości wyrobów
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość
materiałów użytych do wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod względem
równości, pionowości i spoziomowania, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd
wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy
sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:
− [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej
specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8.
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Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają:
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,
− poprawność wykonania montażu.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
− dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacją projektową.
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich składowych z
dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania połączeń
(przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w
wymiarach, kątach i płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, odchyłki wymiarów,
prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, izolacyjności akustycznej – w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z
deklarowaną odpornością ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych
badań).
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres
prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie
je wykonać.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-05000:1996
PN-EN ISO 1101:2017-05
PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-B-02151-3:2015-10
PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:2008

Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia
Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i
drzwi zewnętrzne.
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3:
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i
elementów budowlanych
Stolarka budowlana – Okna i drzwi - Terminologia.
Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków oraz okładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont
pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45400000-1

Opis

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45410000-4

Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów
i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składników
(a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian
i sufitów.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
ewentualne uzupełnienie tynków zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Uwaga. Należy stosować tynki z jednej partii, aby mieć pewność pełnej powtarzalności koloru i uziarnienia.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.
Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy
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użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość
robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
Przy wykonywaniu tynków i okładzin należy stosować się do instrukcji producenta danego materiału.
5.2. Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac
budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:
− równe,
− nośne i mocne,
− wystarczająco stabilne,
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
− wolne od wykwitów,
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich,
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych
problemów.
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk
Ogólne sprawdzenie podłoża
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze
Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z betonu lekkiego musi
być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone
do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic
w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża,
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.
5.4. Ogólne założenia dotyczące tynkowania
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa
od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
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znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do
robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań
a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− przyczepności tynków do podłoża,
− grubości tynków,
− wyglądu powierzchni tynków,
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką
obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2] oraz metr zamontowanego narożnika
ochronnego [m]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię
tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
− poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.).
Niedopuszczalne są:
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni
tynków, pleśni itp.,
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10100:1970
PN-EN 1008:2004

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonów.
Wapno budowlane
Kruszywa do zaprawy
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
Zaprawy budowlane zwykłe
Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

PN-EN 459-1:2012
PN-EN 13139:2003
PN-B-04500:1985
PN-B-14501:1990
PN-EN 998-2:2012
PN-EN 197-1:2012
PN-ISO-9000

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pawilonu głównego Szkoły
Podstawowej nr 3 w Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona,
na której ma być wykonana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże,
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie powłok malarskich ścian w miejscach wskazanych w dokumentacji farbą lateksową lub akrylową z
certyfikatem 1 klasy odporności na zmywanie i szorowanie na mokro, powierzchni powyżej paneli
wolnowiszących oraz wszystkich nieobudowanych przewodów instalacji powyżej sufitu podwieszanego farbą w
kolorze czarnym RAL 9017 odporną na zmywanie i szorowanie na mokro oraz impregnujących, zgodnie z
wyszczególnieniem w punkcie 2.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę
i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
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Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed
mrozem!
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Rozcieńczalniki
Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb odpowiadające
normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Środki gruntujące
Przed malowaniem tynki należy pokryć gruntem głęboko wnikającym wg wymagań producenta farby. Należy
stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: farb, tynków.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robot należy stosować:
− pędzle i wałki,
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
− natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,
− drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić
przed mrozem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentów).
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć roboty
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny być prowadzone:
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniżej 0°C,
− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub niewłaściwie
przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych
warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy usunąć powłoki farb klejowych,
wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby.
5.4. Przygotowanie materiałów
Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu
zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spójności barwy na całej
powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne
rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. Na
zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną.
5.5. Wykonanie robót
Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3.
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, impregnatów i gruntów zawierającą informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami
w kartach technicznych producentów).
Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, widocznych zgrubień
nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.
Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną
powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawędzi taśmą klejącą. Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do
innych zaleceń ich producenta
Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną.
Malowanie musi być wykonane przed założeniem listew przypodłogowych, listew podsufitowych i osprzętu
elektrycznego.
Przy wykonywaniu prac zaleca się zapoznanie się z zaleceniami producenta farb.
UWAGA: Prace malarskie wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
− sprawdzenie wsiąkliwości,
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
− sprawdzenie czystości.
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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.
Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
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 obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót określonych
niniejszą specyfikacją techniczną.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
8.2. Odbiór podłoży
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 zaprawą do robót tynkowych
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.
8.3. Wymagania przy odbiorze
−

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 wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10280
PN-EN 13300:2002

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z renowacją podłogi ceramicznej, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. „Remont pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
Opis
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian.
45431000-7

Kładzenie płytek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z renowacją podłogi w
przedsionku prowadzącą do pomieszczeń szatni i świetlicy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca
będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się
nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie
informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić
projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów
opisanych w przedmiarze.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
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3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących,
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,
− poziomice,
− wkładki dystansowe,
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
− papier ścierny do szlifowania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu,
liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. Płytki składować w
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokość składowania
do 1,8 m. Płytki glazurowane, w opakowaniach, można przewozić dowolnymi środkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
4.3. Transport materiałów
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta materiałów służących do renowacji posadzki ceramicznych.
Prace wykonać w oparciu o dokumentację projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
− PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
− PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i
znakowanie.
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary),
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności
przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku,
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno
przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej długości
łaty),
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm,
− grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
− płaszczyzny poziomej lub spadków,
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie powinny być
większe niż 3 mm na całej długości łaty),
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na
długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki),
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową renowacji podłogi z płytek jest metr kwadratowy (m2). Płaszczyznę okładzin płytkami
oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych ścian i posadzek.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna
być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są
pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− przyczepności do podłoża,
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.,
− szerokości i prostoliniowości spoin.
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Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12004:2002
PN-EN 14411:2007

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian i
sufitów, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pawilonu
głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria
45400000-1

Opis

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45420000-7

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421146-9

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

45410000-4

Obudowa instalacji z płyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych
obciążeń poza ciężarem własnym.
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym
zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.
Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą
kształtownika) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od
znajdującego się powyżej stropu lub dachu.
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób
trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta,
ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie ścian i sufitów systemowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Sufity
Panel akustyczny wolnowiszący, posiadający trzy systemy zawiesi. Dostępne opcje montażu systemu:
regulowane wieszaki cięgnowe, sztywne wieszaki oraz mocowania bezpośrednie. Panel dostępny w formacie
Ø1200x40 mm o wadze 4,5 kg, wykonany z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Panel przeznaczony do
demontażu.
Pochłanianie dźwięków αw=1,00
Montaż:

wieszak cięgnowy
Właściwości użytkowe:
− kolor paneli
− materiał rdzenia paneli
− grubość paneli
− wymiary płyt
− odbicie światła
− utrzymanie w czystości

biały NCS: S 0500-N
wełna szklana
40 mm
Ø1200 mm
> 80%
możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro
raz w tygodniu

Parametry techniczne
− klasyfikacja ogniowa (wg klas)
co najmniej A2-s1, d0
− stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza
wg klasy A
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną z PN-EN
13964.
Dodatkowo projektuje się zabudowę istniejących instalacji prowadzonych pod stropem obudową z podwójnej
płyty GK na podkonstrukcji systemowej z zapewnieniem rewizji w miejscach, w których występują zwory oraz
na odcinkach wymagających okresowej kontroli.
2.2.2. Okładziny ścienne
Projektuje się obłożenie wybranych odcinków ścian płytami różnokolorowego laminatu HPL gr. 6 mm na
podkonstrukcji drewnianej, impregnowanej do klasy trudnozapalności;
Lokalnie projektuje się wykonanie odcinka ściany z materiału o wysokich walorach estetycznych tj. z płyt z
betonu architektonicznego lub spieków kwarcowych z fakturą betonu, do wyeksponowania istotnych elementów
komunikacji wizualnej: motta szkoły, patrona szkoły oraz tablicy pamiątkowej. Dobór materiału ustalić z
Projektantem na etapie realizacji.
Ścianki tworzące przewężenia korytarzy należy zabezpieczyć lamperią z laminatu HPL o wys. 60 cm
montowane na wys. 90 cm nad posadzką. Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową;
2.2.3. Zabudowa wnęk podokiennych
Osłona grzejników oraz okładzin parapetów z różnokolorowego laminatu HPL gr. 8 mm na podkonstrukcji
stalowej ocynkowanej ogniowo, perforowanych (otwory Ø100 wycięte za pomocą CNC w rozstawie co 20 cm),
samonośnych, demontowalnych płyt. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem kładu ściany
Podkonstrukcja malowana proszkowo w kolorze szarym, wykonana z profili zamkniętych 2x20x30 mm.
Od zewnątrz: śruba z łbem grzybkowym, od wewnątrz: nakrętka motylkowa zapewniająca możliwość
demontażu panelu frontowego;
2.2.4. Cokoły
Cokoły higieniczne aluminiowe o wys. ~ 8 cm
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
REMONT PAWILONU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH
Strona

50

B-02.04.04 - OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin
systemowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu
budowlanego. Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
taśmowy, ołówek, łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do
montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica
1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak
krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny.
3.2. Wymagania szczegółowe
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
- noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty,
- pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych.
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:
- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów),
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji:
• nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia),
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji):
• poziomice (tradycyjne, laserowe),
• linki murarskie.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez
inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokości.
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Produkty o deklarowanej zgodności z normą EN 13964 winny być znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań.
Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.
Rozpakowanie materiału: opakowanie kartonów - rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas
montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.
5.2. Wytyczne wykonawcze
Obróbki otworów drzwiowych, w tym nadproża należy wykonać z zastosowaniem materiału występującego na
odcinku ściany przylegającym bezpośrednio do krawędzi danego otworu;
Wszystkie narożniki wypukłe ścian należy wykonać jako zaokrąglone lub z fazą min. 10 mm;
W przypadku wystąpienia gniazd wtykowych w pasie projektowanych okładzin należy je wymienić oraz
wbudować w obudowę ścian na wys. min. 150 (cm) nad podłogą i zapewnić dostęp poprzez drzwiczki
rewizyjne;
5.3. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitowych i ściennych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem
prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Pomieszczenia powinny być
suche i dobrze przewietrzone.
5.4. Montaż sufitów podwieszanych
Mocowanie sufitów podwieszanych należy wykonać przy pomocy elementów systemowych (łączników, rusztów,
itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją. Instrukcja montażu oraz elementy konstrukcyjne
sufitów mogą różnić się w zależności od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montażu
elementów, w razie wątpliwości co do montażu należy skonsultować się z ich producentem oraz twórcą
dokumentacji projektowej.
5.5. Montaż okładzin HPL oraz płyt z betonu architektonicznego lub spieków kwarcowych
Okładziny montować zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń).
− Zgodność wymiarów z dokumentacją projektową.
− Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania po wykonaniu robót
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
− Sprawdzenia zgodności wykonanych ścian i sufitów podwieszonych z dokumentacją projektową.
− Sprawdzenie poprawności wykonania ścian i sufitów podwieszanych.
− Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ± 1mm na długości 5m).
− Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt.
− Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń.
− Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę
sufitu podwieszonego.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi niniejszej ST są:
− dostawa i montaż sufitów podwieszanych lub ścian systemowych – m2.
− dostawa i montaż wykończenia ścian – m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych
zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane zgodnie
z powyższym opisem i wytycznymi producenta.
Odbiór montażu konstrukcji
−
−

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,
sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.

Odbiór montażu sufitów i ścian systemowych
−
−
−
−

sprawdzenie typu zastosowanych płyt,
sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu,
sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,
sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd).

Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od
Przecinających się
Powierzchni i krawędzi od kierunku
płaszczyzny i krawędzi
płaszczyzn od kąta w
pionowego
poziomego
od linii prostej
dokumentacji
Nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej
niż 2 szt na całej
długości łaty kontrolnej
2m

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
wysokości

Nie większe niż 2 mm i
ogółem nie większej niż 3 mm
na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami itp.

Nie większa niż 2
mm na długości łaty
kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10162:2005
PN-EN 10142:2003
PN-EN ISO 7050:1999

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarów i przekroju poprzecznego.
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
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PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz
stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności.
Gwint zwykły i drobnozwojny.
PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej Część 4: Wkręty samogwintujące
PN-EN 13964:2014-05
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
PN-EN ISO 1716:2010
Badania reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania (wartości kalorycznej).
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik
pochłaniania dźwięku.
PN-EN ISO 354:2005
Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
PN-EN 1602:2013-07
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej.
PN-EN 1604:2013-07
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności. wymiarowej w
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
PN-93/B-02862
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów
budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykładzin epoksydowych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Remont pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie powłoki posadzek z zastosowaniem cienkowarstwowej, dekoracyjnej żywicy epoksydowej w kolorze
jasnoszarym RAL 7035 oraz uzupenieniami w kolorach przylegających ścian, wykończonej lakierem matującym
zgodną z Dokumentacją projektową.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 ST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 ST. Materiały konieczne do wykonania wszelkich prac w czasie realizacji inwestycji określono w
Dokumentacji projektowej.
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach użyteczności
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
Kolorystyka oraz struktura do ustalenia z Inwestorem w porozumieniu z Projektantem na etapie
realizacji.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 ST.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów
BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Transport materiałów odbywać się powinien w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepisów
przewozowych. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Przewozić krytymi środkami transportu. Materiały muszą być składowane w oryginalnych,
nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do
+30°C.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 ST.
5.2. Prace przygotowawcze
Podłoże betonowe powinno być wykonane zgodnie z normami budowlanymi. Powierzchnia betonu powinna być
mocna, sucha (powierzchniowa wilgotność < 5 %), równa, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach.
Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane
lub słabo związane z podłożem fragmenty betonu oraz stare powłoki - należy usunąć. Wymagane spadki
powinny być ukształtowane w podłożu betonowym. Nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować, a ubytki
naprawić. Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną
(piaskowanie) lub mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie). Średnia wartość próby pull-off
(powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie) powinna wynosić minimum 1,5 MPa. Należy
przestrzegać wymaganych czasów dojrzewania betonu oraz materiałów naprawczych. Przed aplikacją materiału
podłoże betonowe należy dokładnie odpylić i odkurzyć. Do wykonania posadzki powinno odbywać się w
miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, przy temperaturze
min +10°C i max +30°C.
Warunki wykonania posadzki epoksydowej:
- Posadzki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych
i instalacyjnych.
- Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed
ogólnym dostępem.
- Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +10ºC.
- Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15ºC.
- Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.
- Przy określonej wilgotności powietrza minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni podłoża
powinna być wyższa o 3°C od "temperatury punktu rosy".
- Pomieszczenie musi być wentylowane -przy wykonywaniu posadzek epoksydowych - grawitacyjnie lub
mechanicznie, przy wykonywaniu posadzek metakrylowych musi być zapewniona sprawna wentylacja
mechaniczna.
- Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych,
parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H20 w
postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania
używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.
- Należy stosować żywice odporne na oleje i materiały pędne. Do dokumentacji powykonawczej należy
załączyć instrukcje użytkowania i konserwacji, która należy wcześniej uzgodnić ze Zleceniodawcą.
5.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwu
metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż
5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien
być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.4. Wykonanie wykładzin
Gruntowanie
W celu uzyskania równomiernego zwilżenia podkładu należy rozprowadzić materiał po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podłoże przesypać luźno piaskiem kwarcowym (tylko w przypadku wykonywania
wykładzin z posypką kwarcową). Nie związany piasek usunąć po utwardzeniu.
Warstwa zasadnicza
Wykładzinę epoksydową należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu producenta,
wytycznymi dostawcy, normami, aprobatą techniczną i przepisami budowlanymi oraz ogólną wiedzą
budowlaną.
Cokoły o wys. ~8-10 cm zgodnie z częścią rysunkową.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 ST.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
− sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną, utwardzona powierzchnia powinna być jednolitej
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju,
− niedopuszczalne są przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci,
− sprawdzenie stopnia utwardzenia wykładzin poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w wykładzinach trwałe odkształcenia,
− sprawdzenie przylegania i związania powierzchni z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego
odgłosu,
− równości powierzchni, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrową łatę,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni ścian i podłóg,
− sprawdzenie wszelkich innych parametrów wymaganych przez producenta.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac. Odrzucone
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 ST. Jednostką obmiarową
wykonanych robót jest m2 wykonanej wykładziny w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 ST.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
dały pozytywny wynik. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość wykonania systemu w odniesieniu
do instrukcji producenta.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

REMONT PAWILONU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH
Strona

58

B-02.04.06 - MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 02.04.06

MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

REMONT PAWILONU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH
Strona

59

B-02.04.06 - MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac
wykończeniowych polegających na montażu elementów gotowych, które zostaną wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria Opis
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem wyposażenia oraz
elementów gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Wszystkie materiały oraz sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu użyte do wykonania prac określonych
niniejszą ST muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).
Wszystkie elementy należy zamontować w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materiałów - zgodnie z dokumentacja projektową.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Identyfikacja wizualna, tablice informacyjne
Przewiduje się wykonanie elementów identyfikacji wizualnej tj. numeracja pomieszczeń, symbole funkcji
pomieszczeń, tablic informacyjnych itp. z laminatu HPL, poddanego obróbce metodą CNC, wg projektu
indywidualnego;
2.2.2. Otuliny instalacji
Istniejące otuliny zastąpić lub uzuepełnić owijką w kolorze czarnym
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu, na jakość i środowisko wykonywanych robót. Producenci wyposażenia w kartach swoich produktów
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oraz w instrukcjach montażu konkretnych urządzeń określają, jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich
właściwego montażu. By w sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość
należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu
powinna znajdować się etykieta zawierająca m.in:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym
i mocnym podkładzie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 ST.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu wyposażenia powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okładziny ścian i
wykładziny posadzek. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.
5.3. Zakres prac montażowych
W zakresie prac koniecznych do wykonania w związku z wyposażeniem obiektu należy wykonać montaż urządzeń,
oraz wyposażenia zgodnie z Dokumentacją projektową. Miejsce ich montażu określa ściśle Dokumentacja
Projektowa.
Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta,
dostawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały
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i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona
w świadectwo kontroli jakości producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
8.2. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy, dokumentacją projektową oraz ST. W takim wypadku
należy dokonać poprawek i przeprowadzić badania związane z kontrolą jakości ponownie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z wykonaniem i odbiorem pochwytów i balustrad, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: „Remont pawilonu głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach”.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót objętych ST
Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pochwytów i balustrad.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania szczegółowe
Pochwyty obustronne ze sklejki, z jednostronną okleiną z laminatu HPL
3. SPRZĘT
Ogólne zasady dotyczące sprzętu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robót podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. Dostawa
może odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania.
Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do
połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót generalny wykonawca jest uważany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady związane z kontrolą jakości wykonywanych robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6
specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania
W trakcie wytwarzania elementów sprawdzeniu podlega:
− wymiary i kształt dostarczonego materiału,
− właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,
− wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,
− prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe.
6.3. Kontrola jakości w trakcie montażu
W trakcie montażu elementów sprawdzeniu podlega:
− rozmieszczenie elementów montażowych,
− połączenia montażowe.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości i jakości. Odbiór końcowy powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczególności powinny być sprawdzone:
− odchyłki geometryczne,
− jakość materiałów,
− stan elementów konstrukcji i powłok,
− stan i kompletność połączeń.
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:
− przedmiot i zakres odbioru,
− dokumentacja określająca komplet wymagań,
− dokumentacja stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,
− protokoły odbioru częściowego,
− parametry sprawdzone w obecności komisji,
− stwierdzone usterki,
− decyzje komisji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
elektrycznej, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont kuchni i
stołówki wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach”.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
− 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
− 45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.
− 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej.
− 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych.
− 45315000-8 – Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej oraz innego elektrycznego
sprzętu budowlanego.
− 45312311-0 – Instalowanie o świetlenia.
− 45314300-4 – Kładzenie kabli.
− 45315100-0 – Instalacyjne roboty elektryczne.
− 45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
− 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat
technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
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 specyfikacją
techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
− przepusty kablowe i osłony krawędzi,
− drabinki instalacyjne,
− koryta i korytka instalacyjne,
− kanały i listwy instalacyjne,
− rury instalacyjne,
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kanały podłogowe,
systemy mocujące,
puszki elektroinstalacyjne,
końcówki kablowe, zaciski i konektory,
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski
ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę
energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy
budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów
świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł
światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony
lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a
którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi
normami.
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny
również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie
można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań
autoryzowanych pracowni badawczych.
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Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny
zgodności,
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,
− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył:
1,3,4,5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na
stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy
czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury
instalacyjne, listwy podłogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5°C do + 60°C, a ze względu na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane;
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka,
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich
wielkości: puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa
Ø70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania
osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów:
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
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Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:
− Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów
lub „pazurków".
− Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
− Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.
− Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
− Podstawowe dane techniczne:
o napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o prąd znamionowy: do 10 A,
o stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
o stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:
− Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
− Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w
zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów
niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
− napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
− prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzęt oświetleniowy
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być
mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych
pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) ST,
− są właściwie oznakowane i opakowane,
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach
(oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów
(ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości
do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje się przewóz
urządzeń dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.
Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z eksploatacją
energii elektrycznej. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć
odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji należy
przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń. W czasie
prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte
ochroną przeciwporażeniową.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.
Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
− oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z dokumentacją
wykonawczą Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp.,
− opracowaną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty + płyty CD),
− protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób wykonanych zgodnie z normą PN - HD 60364-6:2008
− DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych urządzeń i
aparatów elektrycznych, kabli i osprzętu elektrycznego.
5.1.1. Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposób estetyczny. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać, jako sztywne lub elastyczne w zależności
od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach,
stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub
konstrukcjach
Budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.
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5.1.2. Układanie instalacji
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
• w wykonaniu zwykłym,
• w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
• pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,
• w rurkach instalacyjnych p/t
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz
aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie oraz aparatach za
pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocą odpowiednich uszczelnień.
5.1.3. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w
sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe
przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.1.4. Montaż tablic rozdzielczych
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:
• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
• założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
• podłączyć obwody zewnętrzne,
• podłączyć przewody ochronne
5.1.5. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W
sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni
ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
5.1.6. Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego, co
najmniej:
− dobór opraw i źródeł światła,
− plan rozmieszczenia opraw,
− rysunki sposobu mocowania opraw,
− plan instalacji zasilającej oprawy,
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obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą
kołków i śrub
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych montowane w stropach
należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszkowych
powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami
wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
5.1.7. Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego, co
najmniej:
− dobór opraw i źródeł światła,
− plan rozmieszczenia opraw,
− rysunki sposobu mocowania opraw,
− plan instalacji zasilającej oprawy,
− obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
− zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą
kołków i śrub
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych montowane w stropach
należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszkowych
powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami
wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
5.1.8. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary:
• pomiar rezystancji izolacji instalacji,
• pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
• pomiary impedancji pętli zwarciowych,
• pomiary rezystancji uziemień.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie linii zasilających polegające na odłączeniu kabli i przewodów, badanie
ciągłości żył roboczych i powrotnych, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, próbę napięciowa izolacji,
próbę napięciową powłoki podłączenie kabli lub przewodów oraz sporządzenie protokołów z pomiarów i badań
wraz z oceną. Dla rozdzielnic energetycznych nn 0,4kV wymagane są następujące pomiary i próby:
• kontrola mechaniczna dokręcenia śrub,
• sprawdzenie całości układu oraz przeprowadzenie prób funkcjonalnych,
• nastawienie i sprawdzenie działania wyzwalaczy elektroenergetycznych i termicznych.
5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Zasilanie w energię elektryczną
Istniejący budynek posiada czynne zasilanie z istniejącej rozdzielnicy głównej RG zasilającej rozdzielnice
obiektowe w tym RK (kuchnia), T-1, T-3 i T-4;
Projekt nie przewiduje wzrostu mocy przyłączeniowej obiektu;
5.2.2. Zasilanie podstawowe
Projektuje się zasilanie nowego oświetlenia holu głównego i korytarzy z istniejących obwodów rozdzielnic
obiektowych T1, T3, T4 z rozbudową rozdzielnicy T3 o dodatkowe zabezpieczenia C10A/1P dwóch obwodów
oświetleniowych korytarza;
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5.2.3. Elementy zabezpieczeń ppoż.
Projektuje się w ciągach ewakuacyjnych oprawy oświetlenia awaryjnego LED z min. jednogodzinnymi modułami
bateryjnymi w trybie pracy na ciemno;
Rozmieszczenie opraw dla uzyskania średniego natężenia oświetlenia wynoszącego 1lx na drodze ewakuacyjnej
oraz stosunek Emax/Emin nie większy niż 40:1;
Oprawy zasilane z obwodów zapewniające działanie w przypadku zaniku napięcia bądź uszkodzenia obwodu
zasilającego oświetlenie podstawowe;
5.2.5. Uziemienia i połączenia wyrównawcze, ochrona przepięciowa
Projektuje się instalację wykonaną w układzie sieciowym TN-S;
5.2.6. Instalacje wewnętrzne
Projektuje się instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, rozmieszczenie opraw oświetleniowych
oświetlenia ogólnego dla uzyskania wymaganego Em wynoszącego 100lx dla ciągów komunikacyjnych;
Oprawy w wykonaniu stosownym do warunków środowiskowych instalować na suficie. Łączniki oświetlenia
instalować na wysokości 1,15 m;
Istniejące gniazda wtykowe należy zachować a w przypadku kolizji z projektowanym układem okładzin
skorygować położenie. W przypadku wystąpienia gniazd wtykowych w pasie projektowanych okładzin należy je
wbudować w obudowę ścian na wys. min. 150 (cm) nad podłogą i zapewnić dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne;
Istniejące głośniki sufitowe należy zastąpić głośnikami dedykowanymi do wbudowania w sufit podwieszony;
Wszystkie istniejące łączniki oświetlenia , gniazda wtykowe itp. należy wymienić na nowe;
5.2.7. Prowadzenie instalacji
Przewody zasilające w obrębie holu głównego układać w korytach siatkowych, koryta instalować do ścian/stropu
nad sufitem podwieszanym. Koryta przed ułożeniem instalacji należ pomalować farbą matową w kol. RAL 9017;
Istniejące koryta wzdłuż ściany z rozdzielnicami zdemontować, przewody przełożyć na nowe koryta siatkowe,
istniejące pionowe odcinki koryt do rozdzielnic przełożyć pod tynk;
W pozostałych pomieszczeniach przewody układać w bruzdach pod tynkiem oraz dodatkowo w
elektroinstalacyjnych rurach giętkich pod okładzinami ściennymi;
5.2.8. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie
zasilania zrealizowane przez wyłączniki nadprądowe, rozdzielnice wykonane w II klasie ochronności;
Jako ochronę uzupełniającą przyjęto wyłączniki różnicowoprądowe oraz dodatkowe ochronne połączenia
wyrównawcze;
5.2.9. Uwagi końcowe
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z PN oraz przeprowadzić badania instalacji elektrycznej, pomiary
rezystancji uziemień, ciągłość połączeń wyrównawczych, pomiary natężenia oświetlenia oraz sprawdzić
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej;
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI
6.1. Ogólne zasady kontroli
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób i pomiarów. Zostaną one przeprowadzone w obecności
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Próby i pomiary będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów
wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego
odpowiedzialność. Podczas prób i pomiarów Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich
powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami na swój
koszt (materiał i robocizna). W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób
Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich obowiązków
Wykonawcy. Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich
zgodność z projektem.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora.
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W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową trasy linii kablowych,
− badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (badanie skuteczności samoczynnego
wyłączania),
− badanie skuteczności izolacji.
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
− zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych
materiałów,
− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
− stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
− pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania
instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
− przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń
i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie,
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej.
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8.3. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po
całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.
8.4. Odbiór końcowy
Poniżej podano wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji elektrycznych:
− projekt budowlany,
− dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie
wykonawstwa),
− oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,
− oświadczenie wykonawcy(ów) o zakończeniu prac,
− dziennik budowy,
− protokół sprawdzenia oporności izolacji przewodów elektrycznych,
− protokół pomiaru uziemień,
− protokół z badania instalacji odgromowej (metryka),
− protokół ze sprawdzenia działania środków zapewniających ochronę przeciwporażeniową,
− protokoły z przeprowadzonych prób poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych,
− protokół z badania instalacji i urządzeń oświetlenia elektrycznego,
− protokoły z przeprowadzonych szkoleń,
− protokół z badania instalacji i urządzeń technologicznych,
− świadectwa zgodności, certyfikaty i atesty dla materiałów wbudowanych.
Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej w dniu odbioru na obiekcie.
UWAGI:
− Przynajmniej raz w roku sprawdzić zadziałanie wyłączników przeciwpożarowych prądu.
− Przynajmniej raz dziennie sprawdzić wzrokowo prawidłowość działania opraw oświetlenia
ewakuacyjnego.
− Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić zadziałanie oświetlenia ewakuacyjnego na czas potrzebny do
upewnienia się, że każda lampa świeci. Na końcu testu okresowego należy przywrócić zasilanie
podstawowe i sprawdzić każdą lampę kontrolną czy wykazują one przywrócenie zasilania
podstawowego.
− Przynajmniej raz w roku sprawdzić zadziałanie oraz stan oświetlenia ewakuacyjnego. Próba musi trwać
min 1godz. Wszystkie oprawy muszą świecić przez ten czas.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-HD 60364-4-42:2011
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-51:2011
PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
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PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-5-559:2012
PN-HD 60364-5-56:2010
PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-702:2010
PN-HD 60364-7-704:2010
PN-HD 60364-7-705:2007
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 50146:2007
PN-EN 62275:2015-03
PN-EN 60445:2011
PN-EN 60446:2006
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2011
PN-EN 60670-1:2007
PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2007
PN-EN 60898-1:2007
PN-EN 61008-1:2013-05
PN-EN 61009-1:2013-06
PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/ Az1:2000
PN-E-93207:1998
PN-E-93207:1998/ Az1:1999

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia `elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę
lub prysznic.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-702: Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i fontanny.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-705: Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych.
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Opaski przewodów do instalacji elektrycznych.
Systemy prowadzenia przewodów.
Opaski przewodów do instalacji
elektrycznych
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i
zakończeń przewodów.
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów
barwami albo cyframi.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia Część 1: Zasady, wymagania i badania.
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.
Sprzęt elektroinstalacyjny . Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego..
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1:
Postanowienia ogólne.
Wyłączniki
różnicowoprądowe
z
wbudowanym
zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1:
Postanowienia ogólne.
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana
Az1).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
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napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
Kod do oznaczania barw.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-E-93210:1998
PN-90/E-05029
PN-86/E-05003-01
PN-89/E-05003-03
PN-92/E-05003-04

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 późn. zmianami).
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. Nr 198, poz.
2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa
1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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