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PKT 1.
1.1

CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach
przy ul. Częstochowskiej 27 "
Zamawiający:

1.2

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice
Zakres robót:
- zmycie powierzchni ścian i sufitów;
- wykonanie gładzi gipsowych;
- malowanie ścian farbą emulsyjną;
- zerwanie starych podłóg i posadzek z wykładzin pcv i płytek glazurowanych;
- wykonanie posadzek gress;
- demontaż podłogi sceny i ponowny montaż nowej podłogi - parkietu
przemysłowego;
- zabezpieczenie p. ogniowe podłogi sceny;
- wykonanie podłogi z wykładziny dywanowej;
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej;
- zerwanie glazury w sanitariatach;
- ułożenie glazury w sanitariatach;
- usunięcie istniejącego białego montażu w sanitariatach;
- zamontowanie białego montażu w sanitariatach;
- demontaż i ponowny montaż nowych kurtyn;
- demontaż ekranu kinowego;
- demontaż boazerii drewnianej;
- renowacja foteli kinowych;
- montaż paneli dźwiękochłonnych;
- montaż luster i żaluzji okiennych;
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej.

1.3 Roboty towarzyszące i tymczasowe
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych Wykonawca przygotuje pomieszczenia
przeznaczone do remontu (zdemontuje elementy wyposażenia itp.). Po zakończeniu prac
wyposażenie zostanie wniesione i zamontowane ponownie. Wykonawca przed
rozpoczęciem robót zabezpieczy folią stolarkę okienną i drzwiową oraz posadzki.
1.4 Informacja o terenie budowy
Prace wykonywane będą na terenie obiektu wyłączonego z użytkowania na czas remontu.
Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedłoży Zamawiającemu listę pracowników,
którzy będą zatrudnieni podczas remontu.
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy budynek na czas prac remontowych
na zasadach i w terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże
dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.
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1.6

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących
przepisów BHP oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

1.7

Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Podczas remontu, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne
działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony
środowiska. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością
przy wykonywaniu robót.

1.8

Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca dostarczy na miejsce remontu i będzie utrzymywał wyposażenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie
w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

1.9 Kody: grup robót, klasy robót i kategorii robót
SST.B.01 – CPV 4500 0000-7 Roboty budowlane
SST.B.02 - CPV 4541 0000-4 Tynki i gładzie gipsowe
SST.B.03 - CPV 4544 2100-8 Roboty malarskie
SST.B.04 - CPV 4543 240 - 8 Podłogi drewniane
SST.B.05 - CPV 4543 0000 - 0 Roboty okładzinowe na podłogach i ścianach
SST.B.06 - CPV 4411 2200-0 Wymiana wykładzin podłogowych PCV na drogach
ewakuacyjnych i pod fotelami kinowymi na trudno
zapalne
SST.B.07 - CPV 45421000-4 -Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST.B.08 - CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
SST.B.09 - CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
1.10 Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja Właściwości Użytkowych - oświadczenie producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór
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nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział
w odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty
budowlane.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót,
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także
odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór końcowy- czynności polegające na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych,
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzony na potrzeby7 zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek
stosowania
klasyfikacji
CPV
od
1
maja
2004r.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
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PKT 2.
2.1

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
BUDOWLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

WYROBÓW

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu prac remontowych mogą być stosowane wyłącznie wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymogami określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien
przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle
produkcji, zakupie wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji
robót-właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie
określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę
ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw
,składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni
właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane
materiały powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

2.3

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych
odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac
budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny
być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może pozwolić
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów nie odpowiadających wymaganiom
określonym w specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane
i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność
techniczną i kosztową.

PKT 3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

I

MASZYN

DO

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być
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zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnych rodzajów robót.
PKT 4.
4.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie
nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków
transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w specyfikacjach technicznych.

4.2

Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT 5.
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE
ROBÓT BUDOWLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIA

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
lub kontraktem, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyrobu materiałów,
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych
w umowie, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań
materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na
rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane
wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego
uporządkowania terenu wokół budowy (prace porządkowe po remoncie).
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.

PKT 6.
6.1

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania
materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził badania materiałów oraz robót z
częstotliwością gwarantującą , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych. Rodzaje i ilość badań zostanie określona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2

Pobieranie próbek
Jeśli zajdzie konieczność próbki do badań będą pobierane losowo.

6.3

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, można stosować wytyczne krajowe, albo inne
procedury.

6.4

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego
zaakceptowany.

6.5

Dokumentacja budowy
a)
b)
c)
d)

Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
Książka obmiarów robót
Dziennik budowy lub wewnętrzny Dziennik budowy
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje właściwości użytkowych o
zgodności z Normami lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności
dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
PKT 7.
7.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004.
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania
robót podstawowych; w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie
właściwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział wszystkich robót
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy
podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny
zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
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Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed
tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka
obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających
zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami,
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o
wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wszystkich robót dokonuje
kierownik budowy.
7.2

Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo,
wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³],
powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości,
objętości i powierzchni stosuje się dokładności do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub
tonach.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4

Czas przeprowadzania pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów robót.

PKT 8.
8.1

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie inspektorowi
do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór w/w robót polega
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennik
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budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.2

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami określonymi
w umowie o wykonanie robót budowlanych.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego-w
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy-sporządzając Protokół odbioru robót
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności
i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót
w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzględnieniem tolerancji) wyznaczony
zostanie nowy termin odbioru z określeniem terminu usunięci wad i usterek.
Odbiór końcowy musi być przeprowadzony bezusterkowo.

8.3

Po okresie rękojmi Zamawiający przeprowadzi odbiór „po okresie rękojmi”.

8.4

Po okresie gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór ostateczny.

PKT 9.

ROZLICZNIE ROBÓT

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty są określone w umowie.
PKT 10.

PRZEPISY

10. 1

Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedaolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, póz. 2016 z poza. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
póz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
póz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz, 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.
1321 z pozo. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz, U, Nr 62,
póz. 627 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, póz. 2086).

10.2.

Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz,
1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, póz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, póz. 2041). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 198, póz, 2042
10.3.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowłano-montażowych,
(tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1830.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.B 01

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 4500 000-7
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z demontażem podłogi z wykładzin i paneli w pomieszczeniach GOK w Krzepicach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą pro wadzenia robót związanych z
rozbiórką Przewiduje się:
1.5.1 demontaż podłogi
-Oderwanie listew przyściennych
-Zdemontowanie istniejących wykładzin PCV i paneli podłogowych
-Rozebranie zaprawy cementowej
-Uprzątnięcie pomieszczeń i wyniesienie materiałów pochodzących z rozbiórki,
-Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych,
-Posprzątanie pomieszczeń.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Materiały
Materiały : nie występują
3. Sprzęt
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie .
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę,
który powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów
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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.
Przypomina, się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu.
Urządzenia takie mogą być używane tylko po godzinach urzędowania Sądu,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym .
4. Transport
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 powinny 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. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-miejsce prac zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.
5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca powinien ustawić niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym 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, Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia O6.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 póz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
Elementy betonowe i drewniane rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną
uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia, się innego. Materiały posegregować i odnieść
lub odwieźć na miejsce składowania. Usunięcie wszystkich oblicówek (zapraw, itp,),
demontaż elementów robót wykończeniowych, wyposażenia, wykładzin podłogowych
należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych.
Rozbiórka podłogi:
-Oderwać listwy przyścienne
-Zdemontować istniejące wykładziny PCV i panele podłogowe
-Rozebrać zaprawę cementową
-Wynieść materiały rozbiórkowe
-Posprzątać pomieszczenie
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Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane
w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące
i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowań,
- 5,00m - od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia
o szerokości co najmniej l m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi
naładowanych środków transportowych i powiększonej :
-o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych siłą mechaniczną,
-o 0.6 rn przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym
5.4 Wykonanie nowych podłóg i posadzek.
Ułożenie posadzek gres na na podkładzie betonowym i kleju .
Ułożenie nowych podłóg drewnianych „przemysłowych” (parkiet) na scenie
5.5 Doprowadzenie placu budowy do porządku
-Po zakończeniu robót rozbiórkowych. Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą
robotami oraz tereny okoliczne.
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na, których
osiadł pyl wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
- 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
znanych
w
momencie
odbioru
robót.
5.6 Wywóz gruzu oraz elementów zdemontowanych
Gruz i odpady będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy
i wywożony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST .
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót
rozbiórkowych.
7. Obmiar robót
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 i projekcie wyburzeń. Jednostkami
obmiaru są:
- dla robót rozbiórkowych posadzek - [m2 i mb] metr kwadratowy i bieżący,
- dla wywozu gruzu z rozbiórki - [m3] metr sześcienny.
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8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
9. Podstawa płatności
Płatność zgodnie z umową – wynagrodzenie ryczałtowe.
10. Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1991 r. W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, póz 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, póz. 953)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, póz. 401 z dnia
19 marca 2003r)

14

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
SST .B02
Tynki, gładzie gipsowe
CPV 45410000-4
1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem tynków i gładzi gipsowych w pomieszczeniach GOK w
Krzepicach.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem tynków
(miejscowe naprawy) i gładzi gipsowych przy remoncie pomieszczeń biurowych
GDDKiA Oddział Katowice.
- miejscowa naprawa tynku cementowo-wapiennego
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
- gotowa zaprawa tynkarska
- gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gładzi
Wszystkie materiały do wykonania gładzi i
napraw tynku powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach , aprobatach technicznych).
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi ,które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów oraz będą przyjazne dla środowiska .
Roboty należy wykonać przy użyciu typowego sprzętu : pace ,szpachelki, mieszadła do
zapraw, łaty.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed wilgocią , uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1gładzie gipsowe
5.1.1 zakres prac:
- przygotowanie podłoża ( zmycie starych powłok, odkurzenie powierzchni)
- wyrównanie powierzchni ścian
- osadzenie narożników wypukłych
-zagruntowanie powierzchni ścian
- wykonanie gładzi gipsowej 2 warstwowej grub.min. 3 mm
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5.2.2 wykonanie gładzi:
- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna
powietrza jest większa niż 75%;
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać
wymaganiom aktualnej normy państwowej;
- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta;
- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do
czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.;
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w
przypadku gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie
nadający się do wykonania i usunąć;
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu;
- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a
następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na
podłoże w kierunku od podłogi do sufitu;
- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia;
- pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze
wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być
niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +20°C;;
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i
usterek:
- prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku
zabezpieczenia stali
- w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz
plamy , smugi i zacieki,
- niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
-stopień przygotowania powierzchni przed wykonaniem gładzi
-pionowość, gładkość powierzchni
Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5.
7. Obmiar robót
jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego elementu.
8. Odbiór robót
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- Przy wykonaniu gładzi elementem ulegającym zakryciu jest podłoże
Do wykonania następnego etapu robót można przystąpić jeżeli wszystkie pomiary i badania
elementu zakrywanego dały wynik pozytywny.
Wszystkie ustalenia z odbioru robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych , według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
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Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.
8.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu jak i zgodności z dokumentacją .
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa
W trakcie odbioru komisja ocenia:
 dla gładzi gipsowych:
-zgodność z dokumentacja techniczną
-jakość wykonania powierzchni za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa , faktura)
- ukształtowanie powierzchni , krawędzi,
- jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach- wzrokowo oraz przez pomiar
krawędzi zgodnie z PN-70/B-10100
-gładkość powierzchni oraz brak pylenia
- przyczepność do podłoża
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem , który powinien
zawierać:
-ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą .
9. Podstawa płatności
Zgodnie z zawarta umową.
10. Przepisy
10.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
10.2 Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I.
- Instrukcje montażu producenta.
- Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207,
póz. 2016; z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz.881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz.
1360,z późniejszymi zmianami).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych
SST.B03 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich przy wykonaniu remontu w pomieszczeniach GOK w Krzepicach.
1.2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania określonego w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót
związanych z wykonaniem prac malarskich i obejmują
- oczyszczenie, odpylenie powierzchni ścian
- malowanie ścian farbą emulsyjną dwukrotnie, po zagruntowaniu
podłoża
- gładzie gipsowe
- wykonanie tynków kamyczkowych, przy użyciu wypraw żywicznych
-opalanie stolarki drzwiowej wraz ze szlifowaniem, uzupełnianiem ubytków oraz
wymiana uszkodzonych elementów drzwi
- malowanie stolarki drzwiowej impregnatem barwionym do drewna (np. Sadolin)
1.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi
normami
oraz określeniami podanymi ST” Wymagania ogólne”
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
-Podłoże malarskie –surowa ,zagruntowana lub wygładzona powierzchnia(np. tynku ,
drewna betonu itp.)
-Powłoka malarska-stwardniała warstwa farby ,lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu ,decydująca o właściwościach użytkowych walorach
użytkowych pomalowanej powierzchni
-Impregnat barwiony do drewna – impregnat zabezpieczający drewno przed działaniem
wody, promieniowania UV, grzybów i sinic, nadający drewnu kolor z zachowaniem
naturalnego wzoru .1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:
a) Do malowania ścian można przystąpić po dokonaniu ich odbioru przez inspektora
nadzoru i przy zachowaniu wymogów technologicznych dotyczących wilgotności
podłoża przeznaczonego pod malowanie.
-Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą
cementową i zatarte do równej powierzchni.
- Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń .
- Podłoża z zapraw gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu.
- Drewno powinno być oczyszczone ze starych powłok poprzez opalanie, szlifowanie,
przed malowaniem należy uzupełnienie ubytki szpachlami do drewna
- Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, plam
tłuszczu i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni)
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W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie
przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
b) Kolorystyka malowania:
Do uzgodnienia z Zamawiającym.
c) Roboty malarskie należy prowadzić z uwzględnieniem zaleceń producenta ściśle jak
w karcie technicznej.
d) W ramach prac przygotowawczych do malowania należy zabezpieczyć przed
zabrudzeniem stolarkę okienną i drzwiowa, posadzki oraz lampy oświetleniowe
2. Materiały
- farby emulsyjne, półmat.
- emalia ftalowa
- rozcieńczalnik do farb ftalowych
- impregnat barwiony do drewna ( np. sadolin)
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej np.: CERESIT CT 68
grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej
- woda, powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości i spełniać wymagania
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną..
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna”
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu :
• wałki malarskie, pędzle, szpachelki, pojemniki na farby, szzczotki itp.
4. Transport
Farby pakowane i wyprawy tynkarskie należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym. Składowanie w oryginalnym i
nieuszkodzonym opakowaniu , temp. min+5° C.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki prowadzenia robót
• Roboty malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej +5°C, z
dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniżej 0°C, o w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym
zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach
bardzo nasłonecznionych). Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność
podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włókniste - mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy poniżej, a w
przypadku
podłoży
drewnianych
nie
większa
niż
12%.
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych
przeznaczonych pod malowanie
Największa
wilgotność podłoża w
% masy
żywicznych 4

Lp

Rodzaj farby

1

Farby dyspersyjne na spoiwach
rozcieńczanych woda
Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych
3
Farby na spoiwach mineralno-organicznych
4
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

2
3
4
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modyfikującymi w postaci suchych
rozcieńczanych woda lub w postaci ciekłej
•
•
•

mieszanek

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt l .a) i warunki wilgotnościowe podane powyżej .

5.2. Wytyczne prowadzenia robót
• Roboty malarskie na powierzchniach tynkowanych obejmują malowanie dwukrotne
z gruntowaniem podłoża . Między nanoszeniem kolejnych warstw należy zachować
co najmniej 12-godzinne okresy schnięcia .
• Nie dopuszczać do zaschnięcia przypadkowych zachlapań, lecz
natychmiast zmywać je wodą.
•

W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli
międzyfazowych :
- sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi
normami lub świadectwami dopuszczenia). Powłoki m.in. nie powinny wydzielać
przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia
- sprawdzić wilgotność przygotowanego podłoża pod malowanie
- sprawdzić stopień i jakość wykonania tynków
- sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich
• Podłoża przewidziane pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe
- dostatecznie mocne, nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań,
rozwarstwień.
- czyste, tzn. bez plam, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń
- o odpowiedniej wilgotności
6. Kontrola jakości
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować :
- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około l m w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
7. Obmiar
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- Przy wykonaniu powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu jest podłoże
Do wykonania następnego etapu robót można przystąpić jeżeli wszystkie pomiary i badania
elementu zakrywanego dały wynik pozytywny.
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Wszystkie ustalenia z odbioru robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych , według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.
8.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu jak i zgodności z dokumentacją .
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa
Badania powłok malarskich 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 .
W ramach odbioru powłok malarskich należy sprawdzić :
a) wygląd zewnętrzny powłoki malarskiej (równomierność rozłożenia farby,
jednolitość natężenia barwy, zgodność z wzorcem producenta, ew. prześwity , plamy,
smugi, zacieki, pęcherze, odstające płatki powłoki, ślady pędzla,) . Nie dopuszcza się
widocznych łączeń i poprawek oraz innych widocznych uszkodzeń.
b) połysk
c) odporność powłoki na wycieranie (pocieranie miękką szmatką kontrastowego koloru).
Powłoki powinny być odporne na tarcie na sucho i szorowanie
d) odporność na zarysowania
e) odporność na uderzenia
f) twardość powłoki
g) przyczepność do podłoża
Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem , który powinien
zawierać:
-ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z zawarta umową.
10. Przepisy
10.1 Normy
- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie , transport
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
- PN-C 81800 Lakiery olejno-żywiczne ,ftalowe
modyfikowane ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
-PN-C 81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe
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-PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
-PN-C-81901 :2002 Farby olejne i alkilowe
-PN-C -81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydane ITB 2003r.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
SST.B04
Podłogi drewniane

CPV 45432110-8
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót
związanych remontem pomieszczeń GOK w Krzepicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem podłóg
Zakres robót:
– wykonanie warstwy z legarów i płyty pod parkiet typu przemysłowego;
– ułożenie podłogi parkietu dębowego typu przemysłowego na kleju,
dostosowane do użytkowania w pomieszczeniach o zwiększonym ruchu.
- montaż cokołów drewnianych;
- olejowanie parkietu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem,
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.
Wykonawca powinien powiadomić inspektora o proponowanych źródłach otrzymania
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji inżyniera materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody inspektora.
Materiały:
- parkiet dębowy „przemysłowy”, dostosowany do użytkowania w pomieszczeniach o
zwiększonym ruchu
- cokoły przypodłogowe z drewna
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi producenta.
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Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio składowane.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego
asortymentów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna” Do wykonania prac,
proponuje się użyć następującego sprzętu:
- piły, brzeszczoty, szlifierki, młotki gumowe, kliny.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane
do technologii i warunków wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Część ogólna” zgodnie z technologią założoną
w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem
w czasie ruchu pojazdu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST ”Część ogólna”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z układaniem parkietów.
5.2. Podłoże
Podłoże powinno być równe ,suche i czyste. Przed ułożeniem parkietu należy zbadać
wilgotność podłoża cementowego.
5.3. Roboty montażowe
Technologia układania paneli musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania
robót oraz dotrzymania wymogów sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń inspektora nadzoru.
Przy układaniu podłogi z paneli stosować się ściśle do instrukcji montażu producenta.
Po zakończeniu montażu paneli, dokonać montażu listew przypodłogowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania materiałów.
Użyte materiały do układania i parkietu muszą być zgodne z dokumentacją przetargową.
6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.
- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym
- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione z
Zamawiającym i inspektorem nadzoru.
6.3. Badanie wykonania podłoża i podłogi.
6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania robót – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne
i porównanie z dokumentacją, oraz sprawdzenie użytkowanego sprzętu.
6.3.2. Badanie prawidłowości wykonania podłoża – przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoże odpowiada wymaganiom.
6.3.3. Badanie wykonania ułożenia paneli, zgodnie z zaleceniami producenta.
Badanie materiałów i elementów o należy wykonać bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z wymogami zamawiającego.
Dopuszczalne tolerancje wykonania robót - zgodnie z zaleceniami producenta.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)podłogi i mb listew.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST „Część ogólna”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-wykonanie podłoża
– układanie podłogi
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych , według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.
8.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu jak i zgodności z dokumentacją .
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa.
Odbiór końcowy robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co
najmniej :
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół końcowy jest podstawą do dokonania płatności za wykonane roboty.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową .
10. PRZEPISY
10.1. Normy
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami
drewna liściastego
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały
EN-13329 Podłogi z paneli laminowanych
10.2. Inne dokumenty
-Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowieInstrukcje producentów materiałów budowlanych
-Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U dz 2004r Nr 92 poz.881)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
SST.B.05
Roboty okładzinowe na podłogach i ścianach
45430000-0 - roboty okładzinowe na podłogach i ścianach
1. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót
związanych remontem w pomieszczeniach GOK w Krzepicach.
W zakres robót wchodzą:
- przygotowanie tynków scian, wyrównanie, oczyszczenie i zagruntowanie
- przyklejanie płytek ceramicznych glazurowanych do tynków ścian na wysokość co
najmniej 2,00 m ponad poziom posadzki (krotność wymiaru płytki)
- przygotowanie podłóg i posadzek, wyrównanie, oczyszczenie i zagruntowanie
- wykonanie izolacji przeciwwodnej podposadzkowej folii w płynie
- ułożenie płytek podłogowych gresowych
- fugowanie powierzchni
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Płytki ceramiczne ścienne szkliwione o wymiarach 20x20cm, 20x25cm lub 22,5x30cm
gat. I. Kolorystyka i wzornictwo płytek musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
Zaleca się, aby Wykonawca zastosował płytki o gładkiej powierzchni w kolorach
pastelowych, bez akcentów zdobniczych. Przy doborze płytek ściennych Wykonawca
winien brać pod uwagę dostępną kolorystykę gresowych płytek podłogowych. W ogólnej
ilości płytek Wykonawca winien przewidzieć około 20% płytek ściennych o intensywnej
barwie lub w kolorze kontrastowym.
Płytki podłogowe gresowe antypoślizgowe w pomieszczeniach sanitarnych.
Płytki podłogowe uniwersalne kamionkowe 35x35cm – węzeł sanitarny, pralnia
Zaprawy klejowe do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych – należy
zachować reżim technologiczny wybranego dowolnego producenta.
Zaprawy do fugowania – różne kolory, cienka fuga.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określa OST. Zaleca się stosowanie narzędzi i
sprzętu zgodnego z wymaganiami producenta płytek i zapraw.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
5. Wykonanie robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z układaniem płytek ceramicznych na ścianach i podłogach.
Okładziny ścienne z płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne układać na przygotowanych, zagruntowanych ścianach tynkowanych.
Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
W przypadkach, gdy długość ściany nie odpowiada wielokrotności długości płytki należy
zachować jednakowa szerokość płytek skrajnych. Wszystkie wycięcia dla instalacji
elektrycznych i armatury sanitarnej powinny być wykonane mechanicznie.
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Narożniki zewnętrzne należy ściąć pod kątem 45o , nie stosować narożników z PCV.
Przed przystąpieniem do układania płytek podłogowych Wykonawca zobowiązany jest do
sprawdzenia równości podłóg na całej powierzchni przeznaczonej pod płytkowanie.
Wymaga się aby powierzchnia wyłożona płytkami na całej kondygnacji równa, bez
progów i uskoków. Wszędzie tam, gdzie istniejąca podłoga wystaje ponad przyjęty poziom
nadmiar wylewki należy skuć i wyrównać zaprawami wyrównującymi. W sytuacjach
odwrotnych, należy wykonać nadlewki posadzki cementowej.
W pomieszczeniach w których zamontowane są kratki ściekowe posadzka musi być
ułożona ze spadkiem w kierunki kratki.
Płytki podłogowe układać na oczyszczonym, wyrównanym i zagruntowanym podłożu.
W pomieszczeniach, gdzie ułożone zostaną posadzki z płytek gresowych należy wykonać
cokoliki o wysokości minimum 10cm.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Kontroli jakości robót podlega:
- zgodność z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakość zastosowanych płytek ściennych prawidłowość podłogowych
- jakość stosowanych zapraw
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni ścian
- wygląd powierzchni oblicowanych, krawędzi prawidłowość narożników
- wykończenie na styku płytek i tynku
- szerokość fug
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podane zostały w OST.
9. Normy
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,
klasyfikacja, właściwości
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
SST.B.06
WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH PCV
NA DROGACH EWAKUACYJNYCH
I POD FOTELAMI KINOWYMI NA TRUDNO ZAPALNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
„Wymiana wykładzin podłogowych PCV na drogach ewakuacyjnych na trudno zapalne w sali
kinowej budynku GOK w Krzepicach.
Zakres prac obejmuje:
 Wyniesienie mebli i sprzętu
 Zerwanie istniejących wykładzin PCV wraz z cokołami ( na drogach ewakuacyjnych biegi klatek schodowych, korytarze), co do których nie udokumentowano ich
trudnozapalności. Zakres wymiany przedstawiono na rysunkach.
 Wyrównanie podłoża specjalistycznym podkładem.
 Ułożenie wykładziny spełniającej wymogi trudnozapalności
 Prace wykończeniowe polegające na uzupełnieniu tynku przy cokole,
poszpachlowaniem nierówności i malowaniem ścian w obrębie cokołu , zamontowanie
cokołu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana
jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami.
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wymiany
wykładziny dywanowej PCV, co do której nie jest możliwe udokumentowanie
trudnozapalności.
1.5. Ogólne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wymiany
wykładziny dywanowej
PCV, co do której nie jest możliwe udokumentowanie
trudnozapalności. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz
ich zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją
umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw
od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP,
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
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1.6.Opis stanu istniejącego
Pomieszczenie kinowe wyposażone w mocno zużytą, miejscowo przetartą wykładzinę PCV.
1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robót budowlanych
Wszelkie materiały pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z
gospodarzem obiektu, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.
1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie
prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.
1.7.3. Ochrona środowiska
Wykonywane prace budowlane naprawcze nie mają ujemnego wpływu na środowisko
naturalne.

-

1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób
uprawnionych do kierowania robotami.
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.
Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Ogólne postanowienia bhp:
załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną. Stan
techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem
transport materiałów (wykładzina, klej do podłóg, klej kontaktowy, sznur spawalniczy,
materiały uszczelniające, podkład typu quickfit, ) ręcznie poprzez klatki schodowe.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Do robót naprawczych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty
zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą
do ich stosowania.
2.2. Podkład.
Przyjęto rozwiązanie polegające na montażu wykładziny na specjalistycznym podkładzie
przeznaczonym do stosowania na istniejących podłożach betonowych. Należy zastosować
system wyrównywania podłoży betonowych pod wykładziny linoleum i wykładziny
dywanowe PVC. Wykładziny należy przykleić na tak przygotowane podłoże.
Cechy jakie winien spełniać podkład pod wykładzinę:


wyrównywanie podłoża
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łatwa i szybka instalacja przy użyciu prostych narzędzi
niewidoczne miejsca łączenia wykładziny.

2.4 Specyfikacja wykładziny PCV:
 klasa użytkowa - 32
 ciężar runa - 750 r/m2
 ciężar całkowity - 1680 g/m2
 wysokość runa - 4mm
 wysokość całkowita - 6 mm
 Wykładzina winna posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej i komercyjnych o ekstremalnym natężeniu ruchu
 Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów).
Wykładzina trudno zapalną w klasie reakcji na ogień Bfl-s1
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy
je poddać stosownym badaniom.
4. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania
robót.
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.
6. WYKONANIE ROBÓT
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6.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie
zamawiającego.Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów
mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu
sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.
6.2 Roboty rozbiórkowe
Polegają na demontażu istniejących wykładzin PCV. Odpady z rozbiórki usuwać ręcznie w
ramach transportu ręcznego klatkami schodowymi do kontenerów z ich dalszą utylizacją.
6.3. Roboty montażowe wykładziny.
Polegają na przygotowaniu podłoża, tj. oczyszczeniu , zagruntowaniu pod warstwy
wyrównawcze. Następnie należy ułożyć podkład układany zgodnie z wytycznymi
producenta oraz przeznaczeniem i technologią. Na tak przygotowane podłoże ułożyć
wykładzinę PCV .
6.4. Roboty wykończeniowe
Polegają na pracach obrzeży ścian w obrębie cokołów, tj. uzupełnieniu tynku,
szpachlowaniu i malowaniu.
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy
(inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm
określającym procedury badań.
7.2 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek
a na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez wykonawcę usunięte.
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.
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7.4 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.
7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :
 deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE)
 wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa
 posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub
krajową aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym)
 oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym
Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne.
Podstawą odbioru robót budowlanych powinny stanowić następujące dokumenty :
• Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym
(harmonogram robót),
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
8.1.1. 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 ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
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jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.
8.1.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.1.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku,
gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych,
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót
nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
8.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego
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 komplet dokumentów wymaganych
przepisami prawa budowlanego:
 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą
techniczną
dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
 Atest PZH,
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek,
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do
dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiającego.
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją
przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień,
8.1.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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9. OBMIAR ROBÓT
Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny
jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża..
Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach kosztorysu
ofertowego, stanowiące okoliczność do rozliczenia kosztorysowego.
11. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
11.1. Zabezpieczenie terenu robót
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia
przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę
i wliczony w cenę kontraktową.
11.2. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy
i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności
i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,
 możliwością powstania pożaru.
11.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
11.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego
oraz
będzie
współpracował
dostarczając
niezbędnej
pomocy
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
11.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót
wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez
Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
SST.B.07
WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH I OŚCIEŻNIC W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH I NA KLATKĘ SCHODOWĄ

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
„Wymiana drzwi wewnętrznych i ościeżnic w pomieszczeniach sanitarnych
i na klatce schodowej z obróbką ościeży w budynku GOK w Krzepicach.
Zakres prac obejmuje:
Informacje szczegółowe dotyczące zakresu robót zawierają przedmiary robót.
1.3. Informacja o terenie prac remontowych.
Teren remontu zlokalizowany jest w budynku GOK w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
27. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy(zgodny z załącznikiem graficznym), za którego ochronę do chwili odbioru końcowego
robót odpowiadać będzie Wykonawca. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw
w wykonywaniu robót remontowany obiekt winien być niedostępny dla osób postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został
wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.
1.3.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecich.
1.3.2. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz
rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony
środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających
środowisku.
1.3.3. Warunki bezpieczeństwa pracy.
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1) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
2) Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte
przedmiotem zamówienia.
3) Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowiązki.
4) Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.3.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje
się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej. Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone
na składowanie materiałów wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego
od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe.
Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych
nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.
1.3.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia
chodników i jezdni.
Prace remontowe wykonywane są wyłącznie wewnątrz obiektu tym samym nie zachodzi
potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, jednocześnie należy
zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania
organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy
zachować uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać
ciągów komunikacyjnych.
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1.4. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.
45000000-7

Roboty budowlane

1.5. Dokumenty.
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca
kolejność ważności dokumentów:
 umowa stron,
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 oferta cenowa,
 przepisy ustawy Prawo Budowlane.
1.6. Definicje.
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.
1.7. Zgodność robót z dokumentacją.
Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wykonane roboty i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami
określonymi w dokumentacji.
2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów
atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót
powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe
wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami
oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi
z postanowieniami ST. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Warunki dostaw materiałów.
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Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają
spełniać wszystkie właściwe wytyczne.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego
sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót
remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest
zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczące ich transportu. Transport ma być wykonany środkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem
i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad
przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych
materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność
z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie
wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne prace jak również roboty, które zgodnie
z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:
- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
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- Polskie Normy,
- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją
i specyfikacją techniczną. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych
przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała
najwyższym standardom. Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego
Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną
informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie
realizacji robót.
5.1. Rodzaje materiałów i parametry techniczne
5.1.1. Materiał
1) drzwi wewnętrzne płytowe, okleinowane z ościeżnicą drewnianą - kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym
5.1.1. Parametry techniczne, technologia wykonania
Drzwi wewnętrzne, typowe jednoskrzydłowe płytowe okleinowane, wersja
wzmocniona, w kolorze do uzgodnienia, wygłuszenie „płyta komorowa” – tłumienie
dźwięków min. 20dB w łazienkach w drzwiach otwory nawiewne. Akcesoria: trzy zawiasy
czopowe, klamka z szyldem, zamek wpuszczany z wkładką patentową. Przed trwałym
zamocowaniem ościeżnicy drewnianej drzwi wewnętrznych ościeży należy sprawdzić jej
ustawienie w pionie i w poziomie następnie zamocować do muru za pomocą dybli stalowych
i pianki montażowej. Po zamocowaniu ościeżnicy należy jeszcze raz sprawdzić pion i poziom
oraz działanie skrzydeł i okuć. Drzwi po zamknięciu muszą dokładnie przylegać
do ościeżnicy. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, jednocześnie zamknięte skrzydła
powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.
Kierunki otwierania drzwi - na zewnątrz pomieszczeń sanitarnych i klatki schodowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów,
które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający
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.
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Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Zamawiający 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 i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do wykonania
przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie podstawę wyceny przedmiotowych
prac. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze
lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8.2. Odbiór końcowy.
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru
spisywany jest „protokół odbioru robót”. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem
protokołu odbioru robót do przedłożenia dokumentów świadczących o dopuszczeniu
do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie
z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.3. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady.
40

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego,
wszystkie płatności odbywać się będą na podstawie zapisów w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz.1409).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy,
montażu, rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz.
401).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
SST.B.08
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Wymiana instalacyjni wodnej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych w
budynku GOK w Krzepicach.
Zakres prac obejmuje:
1.4.
Ogólny zakres robót:
obejmuje trzy sanitariaty jeden na parterze budynku w garderobie parterze i dwa na
parterze w hallu w strefie wejścia.
Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:
- rozbiórka ścianek wydzielających kabiny WC,
- rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych,
- demontaż obudów grzejników i skrzydeł drzwiowych,
- wykonanie posadzkowych wylewek cementowych,
- montaż ścianek wydzielających kabiny natryskowe,
- tynkowanie ścian pod płytki,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek .
- licowanie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi (antypoślizgowość płytek
podłogowych „A”),
- malowanie ścian i sufitów , wykonanie gładzi gipsowych.
- montaż systemowych ścianek wydzielających kabiny WC,
- dostawa wyposażenia (lustra, pojemniki na mydło w płynie, szczotki do WC,
pojemniki na
papier toaletowy,
Roboty w zakresie instalacji wod - kan:
- wymiana umywalek w każdym sanitariacie,
- wymiana ustępów typu jak w projekcie,
- demontaż istniejącego orurowania i armatury,
- demontaż i montaż nowych baterii umywalkowych,
- montaż nowych przewodów instalacji wodnej ,
- montaż nowych przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur PVC (w
bruzdach lub pod płytą G-K) wraz z wykonaniem podejść pod przybory sanitarne,
- roboty towarzyszące ogólnobudowlane,
- próby i odbiory instalacji.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
- wymiana instalacji wraz z oprawami i osprzętem.
2.

Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1, określone szczegółowo w przedmiarach.

3.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji inwestycji określonej w pkt. 1.
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4.

Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone
szczegółowo w przedmiarach robót.
Specyfikacje techniczne są zgodne z zasadami ustawy „Prawo Zamówień
Publicznych" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się
do robót.

Prowadzenie robót
5. 1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
przedmiarami robót i STWiOR.
5.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie określonym w umowie.
5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość
dojazdu i dojścia do budynku w okresie trwania realizacji umowy aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót. 5. 5 Ochrona środowiska w czasie
wykonywani a robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy.
- utylizował wszystkie materiały (w tym niebezpieczne) pochodzące z rozbiórek,
przekazując Zamawiającemu najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót stosowne
dokumenty
5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nie polegających wymianie,
a pozostających na obiekcie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za organizację
placu budowy, utrzymanie przekazanego terenu łącznie z zabezpieczeniem okien,
drzwi itp. przed zapyleniem i uszkodzenie
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
5.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie
materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty
odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać teren robót do czasu odbioru
końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.
5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
5.
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robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Materiały
6.1 Stosowanie materiałów
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną,
dla których nie ustalono Polskiej Normy
- atesty higieniczne i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego
zastosowania Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów o parametrach
określonych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robót.
6.

6.2. Przechowywanie składowania i materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora.
6.3
Wariantowe stosowanie
materiałów Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można
zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań
wynikających
z odpowiednich przepisów.
7.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanie robót. Sprzęt, będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika

8.

Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST, harmonogramem
robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót.

9.
9.1

Kontrola jakości robót.
Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów
oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie
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9.2

przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań
Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.

10. Odbiory
10.1 Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w
dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności
Wykonawcy.
10.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym.
10.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich
jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru końcowego robót dokona komisja złożona z przedstawiciela Wykonawcy,
Zamawiającego i Zarządzającego obiektem. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań,
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami. W
trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i
ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół
końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty i atesty zgodności
zabudowanych materiałów,
- oświadczenie kierownika robót o zastosowaniu (zabudowaniu) materiałów i sprzętu
zgodnych z przedłożonymi dokumentami
- dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów (w tym niebezpiecznych) z
rozbiórki do utylizacji
- atesty zamontowanych urządzeń sanitarnych.
11. Przepisy
11.1 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy
11.2 Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie
- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- 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
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH
SST.B.09
KOD CPV 45310000-3
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej
(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, w remontowanych pomieszczeniach
GOK w Krzepicach..
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z:
* kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w
szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją
techniczną,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodów,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 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
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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,
- 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.
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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).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie
z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,
szynoprzewodów,
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny,
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod
nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym
kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.
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Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają
być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów
itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 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 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 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 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów oraz materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów
pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
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.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. 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.
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2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - 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 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
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  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm,
rozgałęźna lub przelotowa  70 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.
2.2.3. Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 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:
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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2.2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach  60 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.
2.2.5. 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.
2.2.6. Zwody
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane,
w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu –
blachodachówkę.
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów
poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie
mniej niż 2 cm.
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczać 45°.
2.3. 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) SST
- 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.
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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.
2.4. Warunki przechowywania materiałów
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 wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić
przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1Transport materiałów
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów
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instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów (pkt 2.2.2.),
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być
większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
Średnica znamionowa rury (mm)
Promień łuku (mm)

18
190

21
22
190 250

28
250

37
350

47
450

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych
do średnicy wprowadzanych rur,
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2
mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli
i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,
- przeprowadzenie
prób
i
badań
zgodnie
z
PN-IEC
60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
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Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący 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.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki .
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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
6.2. 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 /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,
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- 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 M. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M.
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.
6.4. 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.

-

7.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodów: m,
dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m
7.2. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. 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
np. zasilanie pomp.
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8.2.2 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,
8.2.2. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym
wykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową.
10.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC
41:2000
PN-IEC
42:1999

60364-4-

PN-IEC
43:1999

60364-4-

PN-IEC
46:1999
PN-IEC
47:2001

60364-4-

PN-IEC
2000
PN-IEC
52:2002
PN-IEC
523:2001
PN-IEC

60364-4-

60364-4-

60364-5-51:
60364-560364-5-

60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona
przed
skutkami
oddziaływania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona
przed
prądem
przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
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 w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
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
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53:2000
PN-IEC
54:1999
PN-IEC
559:2003

60364-560364-5-

PN-IEC
56:1999
PN-IEC
61:2000
PN-IEC
701:1999

60364-5-

PN-IEC
702:1999

60364-7-

60364-660364-7-

PN-IEC
60364-7702:1999/ Ap1:2002
PN-IEC
704:1999

60364-7-

PN-IEC
705:1999

60364-7-

PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN
60664-1:2003
(U)
PN-EN
60670-1:2005
(U)
PN-EN 60799:2004
PN-EN
(U)

60898-1:2003

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)
PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i
inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i
inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiórki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
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 użytku
domowego i podobnego. 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 (Zmiana A1).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
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61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego
i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN
61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z
(U)
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998
Urządzenia
i
układy
elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne
przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/
Urządzenia
i
układy
elektryczne
w
obiektach
Az1:2000
elektroenergetycznych.
Wytyczne
przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do
50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
Az1:1999
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50
mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003.01
Ochrona
odgromowa
obiektów
budowlanych.
Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
obostrzona.
PN-92/E-05003.04
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
specjalna.
PN-EN
(U)

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
10.3. Rozporządzenia
- 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).
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-

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- 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.
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