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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru:
REMONT ROZDZIELNI NN STACJI TRANSFORMATORWEJ I ZASILANIA AWARYJNEGO.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach ma łych prostych robót i konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wymagania ogólne, wspólne dla robót obj ętych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
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Obiekcie budowlanym – nale ży przez to rozumieć:
o budynek wraz z instalacjami i urz ądzeniami technicznymi,
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
o obiekt małej architektury;
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie b ędący budynkiem lub obiektem ma łej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ące maszty antenowe, wolno stoj ące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej ścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a tak że części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urz ądzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno ści:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy że przydrożne, figury,
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porz ądku, jak: piaskownice, hu śtawki, drabinki,
śmietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym – nale ży przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u żytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak że obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre ślonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych – nale ży przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, monta żu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
urządzeniach budowlanych – nale ży przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniaj ące
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy łącza i urządzenia instalacyjne, w tym s łużące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzeni ą zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – nale ży przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi ązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych ni ż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy – nale ży przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy s łużące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod ą montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – nale ży przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg łych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze z łoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
aprobacie technicznej – nale ży przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich w łaściwości określonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa ły w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po łączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz ądach
zawodowych architektów, in żynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po źn. zm.).
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowan ą, przeznaczoną do ruchu pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian ą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – nale ży przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowi ązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze ń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc ę robót, upoważniona do kierowania robotami i do wyst ępowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ąca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksi ążkę z ponumerowanymi stronami,
służącą do wpisywania przez Wykonawc ę obmiaru dokonanych robót w formie wylicze ń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj ącego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj ącego, niezbędne do przeprowadzania niezb ędnych badań i prob związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie ż rożne tworzywa i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj ą projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je śli granice
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru – nale ży przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania – nale ży przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdoln ą do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-u żytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – nale ży przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó łowych
specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót – nale ży przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie okre ślone w rozporządzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S łownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z po źn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ąca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk ę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonuj ąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiaj ący powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie żącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót, bierze udzia ł w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj ących, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obs ługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc ę urządzeń technicznych i maszyn,
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj ących
ich efektywne i bezpieczne u żytkowanie. Instrukcja techniczna obs ługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczaj ą wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich – oznaczaj ą normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogólnymi zasadami dzia łania tych organizacji.
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ści technologicznej ich
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilo ści jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s ą możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, us ług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz ądzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre ślania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV pocz ąwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre ślona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiaj ącego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie okre ślony w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przeka że Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj ę i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka że dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w łasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz ęść graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj ącego stanowią załączniki do umowy,
a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ły w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na rysunku wielko ści liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia ły mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekraczać dopuszczalnego przedzia łu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia ły lub wykonane roboty nie b ędą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materia ły zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a ż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, por ęcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo łeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko ńczeniowych Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie konieczne kroki maj ące na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powsta łych w następstwie jego sposobu dzia łania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci ągi,
kable itp. Wykonawca zapewni w łaściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz ądzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw łocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiaj ącego i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ogranicze ń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materia łów i wyposażenia na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamia ł Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca b ędzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b ędzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa ł pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaga ń sanitarnych. Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty
odbioru końcowego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa ństwowej i samorządowej, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pó źn. zm.). Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wype łnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó łowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materia łów i odpowiednie
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ci ągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia łów z jakichkolwiek złóż
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentacj ę zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op łaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi ązane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegó łowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uko ńczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materia ły pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b ędą wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ład odpowiednio do wymaga ń umowy lub wskazań
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, b ądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka żdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materia ły, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk ładowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, by ły zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowa ły swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia łu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia łu nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno ści ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan ą przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegaj ące obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sk ładowania i kontroli jako ści muszą być
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, w łaściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiaj ący dopuszcza zastosowanie materia łów, urządzeń i systemów
o parametrach nie gorszych ni ż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonuj ącymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyk ładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej
lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow ą.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je żeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo że być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obci ążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadaj ące warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b ędzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien sk ładać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
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- projekt technologii i organizacji monta żu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi ększych gabarytach lub
masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre ślonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi śmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan ą, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materia łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak że w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu łu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo żliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako ścią wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w łasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza
zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i
urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz ądzeń itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada ń
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materia łów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zosta ły one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dost ęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru b ędzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci ągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je żeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki bada ń, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do robót badanych materia łów i dopuści je do
użytku dopiero wtedy, gdy niedoci ągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mog ą być z jednakowym prawdopodobie ństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materia ły nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa ć można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jako ści. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ług
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona b ędzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materia łów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada ń dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
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Wykonawcy lub zleci niezale żnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z dokumentacj ą projektową i SST. W takim przypadku, ca łkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych bada ń i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materia ły, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w łaściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustaw ą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodno ści z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.
1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót b ędzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz ędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do ko ńca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwa łą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim,
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protoko ły i inne dokumenty b ędą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale ży wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom w zwi ązku z
warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada ń z podaniem kto je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ł,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zajęciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si ę.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyj ętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny by ć udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast ępujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl ądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b ędą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek b łąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót b ędzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
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KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre ślonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca łym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz ądzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jako ści wykonywanych robót oraz ilo ści tych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegn ą zakryciu. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umo żliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zg łoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako ść i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilo ści i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje si ę dla zakresu robót
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ko ńcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru ko ńcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ści) oraz jakości. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu oraz odbiorów cz ęściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupe łniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe łniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ko ńcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszon ą wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy.
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna)
8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego
Podstawowym dokumentem jest protokó ł odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowi ązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe łniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegaj ących zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ążki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako ści (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpiecze ństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ści (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz ących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót w łaścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru końcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ko ńcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe łniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pa ństwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy,
Państwowa Straż Pożarna)
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po up ływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzgl ędnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ko ńcowy”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo żarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z po źn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z po źn. zm.).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ści wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre ślenia polskich jednostek organizacyjnych
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
poźn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z po źn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z po źn. zm.).
.
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ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Część ogólna
1.1.Nazwa zamówienia.
Szczegółowa specyfikacja techniczna odnosi si ę do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przygotowawczych i
rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ”Wymagania ogólne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z załączonym rysunkiem, Specyfikacj ą Techniczną, poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyj ętymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.
1.6. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Przed przystąpieniem do budowy należy przygotować projekt organizacji robót zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpiecze ństwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robót nale ży uwzględnić metody zapewnienia bezpiecze ństwa prac budowlanych. Plac
budowy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób z zewnątrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkni ęcia terenu robót
oraz wykonania innych zabezpiecze ń i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych
2. Materiały
Materiały nowe. - brak
3. Wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót ,
zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru).
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne”
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ”Wymagania ogólne”
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników z zakresu warunków prac rozbiórkowych.
Wszyscy pracownicy uczestniczący w pracach rozbiórkowych winni by ć zapoznani z konstrukcj ą budynku.
Kierownik rozbiórki zapozna ca łą załogę z potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas rozbiórki.
Całą załogę należy wyposażyć w środki ochrony osobistej.
5.2. Czynności przygotowawcze.
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki - poprzez ogrodzenie tymczasowe i tablice informacyjne
- przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót winny być odpowiednio oznakowane, a w razie konieczno ści należy wyłączyć z ruchu i
wyznaczyć obejścia i objazdy.
- należy zabezpieczyć lub przenieść elementy małej architektury, drzewa latarnie itp.
- wszystkie instalacje należy odłączyć od sieci zewnętrznych każdorazowo z wpisem do dziennika rozbiórki potwierdzaj ące odłączenie przez
osobę uprawnioną danej branży
5.3 Prace porządkowe
- Plac po zlikwidowaniu budynku nale ży wyrównać i uporządkować
Pozostałe odpady budowlane nale ży:
- złom stalowy przekazać do huty
- gruz budowlany należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z odr ębnymi wymogami
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jako ści podano w „Warunki ogólne”
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodno ść z obowiązującymi przepisami.
Z utylizacji odpadów nale ży posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ”Wymagania ogólne”
8. odbiór robót
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Warunki ogólne”.
9. Rozliczenie robót
9.1 Ustalenia ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Warunki ogólne”
9.2.Płatności.
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Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-B01. „Warunki ogólne”
Cena robót obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewn ątrz obiektów
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awari ą
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.
-przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów
- załadunek i wyładunek gruzu
- koszt składowania i utylizacji gruzu
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Dokumentacja
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemys łu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami
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ST.01.02.00 TYNKI WEWNĘTRZNE
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwyk łych i
gipsowych wewnętrznych i okładzin ścian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewn ętrznych i
okładzin ścian:
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania, podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk łe”. Przygotowanie zapraw
do robót tynkarskich powinno by ć wykonywane mechanicznie. Zapraw ę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale ży stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego u żytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale ży stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, które powinno tworzy ć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszcze ń obcych. Skład
objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa –wg ustaleń projektanta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni ż 10,0 Mpa
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160oC
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod łoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materia ły
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez bada ń laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególno ści:
nie zawierać domieszek organicznych
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzi ć całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada ć wymaganiom podanym w
aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si ę stosowanie cementu portlandzkiego, spe łniającego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by ć dostarczony w opakowaniach spe łniających wymagania BN-88/6731-08 i
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Wapno suchogaszone
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spe łniać wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz ąstek
wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u życiem. Wapno należy przechowywać w suchych,
szczelnych magazynach
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwyk łych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno śnych zbiorników na wodę.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów
Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywa ć się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo żna przewozić dowolnymi środkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo żna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by ć zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o ścieżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu
surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta żowych w okresie obniżonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny by ć w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane
wodą.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj pod łoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiada ć
normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przy wykonywaniu tynków zwyk łych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny by ć przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2.
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie nale ży wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem pod łoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usun ąć plamy z rdzy i substancji t łustych.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4 Wykonanie tynków zwyk łych
Przy wykonywaniu tynków zwyk łych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk łych jedno- i wielowarstwowych powinny by ć zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju pod łoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B10100.
Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i
listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g ładzi powinna być mocno
dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie nara żonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn ętrznych – w proporcji 1:1:2
5.5 Wykonanie okładzin ceramicznych – coko ły na częściach wspólnych budynku
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne stanową otynkowane mury.
Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk ę należy
wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przyst ąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Płytki mocowane do pod łoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotow ą zaprawą spoinową (wodoodporną w przypadku okładziny basenu).
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 oC.
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by ć większe niż 2 mm/m, odchylenie
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa ć wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre ślone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materia łów ceramicznych do okładzin należy dokonać:
- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kszta łtu płytek, liczby szczerb i p ęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do
klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
Dopuszczalne usterki dla tynków zwyk łych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwyk łych (wg PN-70/B-10100)
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Kategoria
tynku

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od płaszczyzny i
odchylenia krawędzi linii
prostej

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku
pionowego

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku
poziomego

Dopuszczalne odchylenia
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

II

Nie większe niż 4 mm i w
Nie większe niż 3 mm na 1 m
liczbie nie większej niż 3 szt. na
całej długości łaty kontrolnej (2
m)

Nie większe niż 4 mm na 1 Nie większe niż 4 mm na
m i ogółem nie więcej niż 1 m
10 mm dla całej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami

III

Nie większe niż 3 mm na całej
długości łaty kontrolnej (2 m)

Nie większe niż 2 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niż 6
mm w pomieszczeniach powyżej
3,5 m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 1 Nie większe niż 3 mm na
m i ogółem nie więcej niż 6 1 m
mm dla całej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

IV

Nie większe niż 2 mm na całej
długości łaty kontrolnej (2 m)

Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niż 4
mm w pomieszczeniach
powyżej3,5 m wysokości

Nie większe niż 2 mm na 1
m i ogółem nie więcej niż 3
mm dla całej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny by ć wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwyk łe IV kategorii.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn d ługości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża
lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i s łupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym.
Powierzchnię tynków stropów oblicza si ę w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potr ąca się powierzchni nieotynkowanych, je żeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2.
Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza si ę w m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 Odbiór podłoża i tynków
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Je żeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, nale ży podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania omówione w pkt. 6 da ły wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by ć odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
jeżeli odchylenia od wymaga ń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,w przypadku
gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykona ć roboty tynkowe.
Dopuszczalne usterki tynków zwyk łych podane są w tablicy 1 w punkcie 6.
Niedopuszczalne są następujące wady:
a) trwałe zacieki
b) wykwity
c) wypryski i spęcznienia
d) pęknięcia
e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku
Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne
Wg płytek posadzkowych
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewnętrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia łów i sprzętu, obsługę
sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do
4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
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drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia łów,
likwidacja stanowiska roboczego.
Okładziny ścian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod łoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia łów i sprzętu, moczenie i docinanie
płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozosta łości materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-10110: 2005
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma łościowych
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk łe
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u żytku.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Cz ęść B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB –
Warszawa 2003 r.
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ST.01.03.00 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8 Malowania
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn ętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego (wystawionego na bezpo średnie
działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie nara żonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie nast ępujących
czynności:
- przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powłok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga ń i
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz
ich odbiorów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak że zdefiniowanymi poniżej:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg ładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p łyt
drewnopodobnych, itp.), na której b ędzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii na łożona i rozprowadzona na pod łożu, decydująca o właściwościach
użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych cia ł stałych (np. pigmentu – barwnika i ró żnych
wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow łokę transparentną po pokryciu nim
powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygaj ący w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna b ądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wype łniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obci ążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn ą lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obci ążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne
wodą.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk ła wodnego itp.), pigmentów, wype łniaczy oraz
środków pomocniczych i modyfikuj ących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod ą lub w postaci ciekłej, gotowej
do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype łniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót malarskich
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególno ści zawierać:
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
– warunki użytkowania powłok malarskich.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewn ątrz obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PNC-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wod ą,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk ładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat
technicznych,
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe, które
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania powierzchni zewn ętrznych obiektów
można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PNC-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych ni ż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod ą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk ładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-91/B10102,
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych,
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat
technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcie ńczalniki przygotowane
fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze ń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy pod łoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadaj ące wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych b ądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wod ą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest u życie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały i wyroby do robót malarskich mog ą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej),
- są właściwie opakowane, firmowo zamkni ęte (bez oznak naruszenia zamkni ęć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- niebezpieczne wyroby malarskie i materia ły pomocnicze, w zakresie wynikaj ącym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami),
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe łniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
późn. zmianami),
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatno ści do użycia (termin zakończenia robót malarskich powinien si ę kończyć
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ści do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj ęcie materiałów i
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót malarskich
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny by ć przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia łów i wyrobów opakowanych powinno by ć kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by ć przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach w temperaturze powy żej
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod łodze, w ilości
warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod ę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa ć wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich nale ży stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia pod łoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk ładników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz ądzeń i środków transportu. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa ń. W przypadku dużych ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i u życie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materia łów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si ę używać samochodów
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo żna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamkni ęte.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mo żna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli pod łoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów
można wykonywać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci ągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je śli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy ściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada ć wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by ć usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by ć oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod ą. Po
umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ć śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków
należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich.
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza ć wartości podanych w tablicy 1.
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ć zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Tynki pocienione powinny spe łniać takie same wymagania jak tynki zwyk łe.
5.3.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny by ć niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub
wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna by ć odkurzona i oczyszczona z plam t łuszczu, żywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny by ć naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny by ć odkurzone, bez plam t łuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkr ęty mocujące oraz
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p łyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest
aprobata techniczna.
5.3.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mie ć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez
plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszcze ń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta łości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Wymagania ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny by ć prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn ętrznych),
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poni żej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by temperatura pod łoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach
bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto ści podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mo żna
prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni ętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale ży prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
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Elementy, które w czasie robót malarskich mog ą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale ży zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem
farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót
wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nale ży prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow łok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny by ć:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj ę,
b) aksamitno-matowe lub posiada ć nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wype łniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego pod łoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do pow łok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych
rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wod ą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne s ą nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do pow łok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj ą projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikuj ących),
f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza si ę w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie ń barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowa ń, o
powierzchni każdego z nich nie przekraczaj ącej 20 cm 2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego pod łoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca łej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do pow łok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Pow łoki z
lakierów powinny:
a) mieć jednolity w odcieniu i po łysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodze ń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich nale ży przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do
wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, nale ży wykonywać w następujących terminach:
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protoko łu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych - zgodno ść wykonania z projektem budowlanym, dok ładność wykonania zgodnie ze szczegó łową
specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupe łnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegó łową specyfikacją techniczną robót
betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodno ść z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w
szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czysto ść powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno ść tynku,
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień,
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• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotno ść, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień,
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkr ętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót murowych. Równo ść
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygl ąd powierzchni
podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyj ątkiem powierzchni metalowych) nale ży oceniać przez przetarcie powierzchni such ą, czystą ręką. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale ży używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko łu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiada ć normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów
używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowi ć jednorodną w kolorze i konsystencji
mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida ć:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj ą na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacj ą projektową, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ści powinny dotyczyć sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod łoży i nakładania powłok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót
malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale ży wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przyst ąpieniem do robót i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ące wykonanych robót.
Badania powłok przy ich odbiorze nale ży przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zako ńczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nale ży przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie
przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metody przeprowadzania bada ń powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem
producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we łnianą lub bawełnianą szmatką
w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci ęć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z
kwadracików nie wypadnie,
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• na podłożach drewnianych i metalowych - metod ą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie pow łoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je żeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj ącego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni
nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka żdego z nich do 0,5 m 2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a żurowych, grzejników i rur należy stosować
uproszczone metody obmiaru.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegaj ącym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być
dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru nale ży przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj ą
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny pod łoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku nale ży ustalić zakres prac i
rodzaje materiałów koniecznych do usuni ęcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale ży ponownie
przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilo ści i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje si ę dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze ko ńcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką formę przewiduje).
8.4. Odbiór końcowy (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z
dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przed łożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna
określać umowa. Wykonawca robót obowi ązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ążki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotycz ące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi ązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi ć badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona ć oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki bada ń są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z
następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ć powłokę ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymaga ń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić
zgodę na dokonanie odbioru ko ńcowego z jednoczesnym obni żeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustale ń umownych,
- w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót
malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zg łoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ści dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia ko ńcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie r ękojmi i gwarancji jest ocena stanu pow łok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow łok malarskich, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ko ńcowy (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ąceń wynikających
z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj ący powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach
malarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzgl ędniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 5 m, od
poziomu podłogi lub terenu,
- zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót malarskich,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia łów,
- ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó łowej specyfikacji technicznej,
- próby kolorów,
- demontaż przed robotami malarskimi i monta ż po wykonaniu robót elementów, które wymagaj ą zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze ń powstałych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materia łów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie
przeznaczonych do malowania,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia
pozostałości i odpadów),
- likwidację stanowiska roboczego,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów monta żu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania
robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia:
Ceny jednostkowe robót obejmuj ą również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysoko ści
powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj ących.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naci ąć.
3. PN-EN 13300:2002
Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy pow łokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998
Emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998
Lakiery olejno- żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997
Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002
Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewn ątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pó źn. zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źniejszymi
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó źn. zmianami).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny
spełniać notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze śnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pó źn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymaganiaogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB
Promocja – 2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie
zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz ęść 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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ST.01.04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwi ązanych
z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument okre ślający wymagania stawiane Wykonawcy przy realizacji robót wymienionych i opisanych w
dokumentacji projektowej, która stanowi integraln ą część niniejszej specyfikacji. Specyfikacja powinna by ć wykorzystana przez Oferentów
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacj ę instalacji elektrycznych w zakresie obj ętych
przedmiarem robót.
Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nale ży wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej
a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W sk ład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane
z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowi ązany
jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywa ć zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych
w budynku.
Zakres robót obejmuje:
zasilanie projektowanych tablic
instalacje elektryczne oświetlenia
instalacje elektryczne gniazd
instalacja zasilająca urządzeń
montaż tablic i rozdzielnic
instalacja wlz
instalacje odgromowe
instalacja KD/SSWiN
instalacja telewizji dozorowej CCTV
nstalacja domofonowa
instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej
Instalacja przyzewowa z toalet niepe łnosprawnych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s ą zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano
w p-kcie 11 ST.
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia łów przeznaczonych do realizacji inwestycji,
wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów,
odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót
elektrycznych winien poda ć inspektorowi nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materia łów.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Ka żdy rodzaj robót,
w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materia ły, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem
i nie opłaceniem. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót b ędących przedmiotem specyfikacji, powinny odpowiada ć, co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Projekcie
Wykonawczym Na każde żądanie Zamawiającego (bądź inspektora nadzoru) Wykonawca obowi ązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpiecze ństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodno ści z Polską Normą lub aprobatą
techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu musz ą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.
Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały niezbędne do skutecznego przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, nawet jeśli nie zostały one wyspecyfikowane a są niezbędne do wykonania robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oświetlonych. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegaj ących
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si ę właściwości technicznych na skutek wp ływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprz ęt należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i o świetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie
składowania powinny znajdowa ć się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kr ęgach.
Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.
2.4. Wariantowe stosowanie materia łów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduj ą możliwość wariantowego zastosowania materia łu w wykonywanych
pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego u życiem lub wcześniej, jeżeli będzie
to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia łu nie może być potem zmieniony bez zgody inspektora
nadzoru.
2.5. Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o świetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości,
kartami gwarancyjnymi, protoko łami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materia ły należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj ących się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, wykonawca dokona
wymiany na własny koszt na nowe materiały nieposiadające wad.
3. Sprzęt
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wyko ńczeniowych ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przyst ępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza ć się
możliwością korzystania miedzy innymi z nast ępujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
30

STWiOR

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - REMONT ROZDZIELNI NN STACJI TRANSFORMATORWEJ I
ZASILANIA AWARYJNEGO

- samochód dostawczy,
- drabiny,
- elektronarzędzia,
- spawarka transformatorowa,
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprz ęt elektryka.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegaj ący uszkodzeniu
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nale ży zabezpieczyć
przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegaj ący ich uszkodzenie.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko monta żu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie du żych i ciężkich elementów.
Transport kabli i przewodów nale ży wykonać z zachowaniem warunków:
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura
otoczenia nie jest ni ższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna
kabla,
-bębny z kablami lub przewodami przewo żone w skrzyniach samochodu powinny by ć ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny
być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby b ębny nie mogły się przetaczać.
-stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu p łasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu nale ży układać poziomo.
-zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo żenia bębna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca si ę wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne
staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr ęgów kabli i przewodów jest zabronione.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wp łyną na utratę cech jakościowych przewożonych
materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.
5. Przyrządy do badań i pomiarów
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status
metrologiczny. Dane identyfikuj ące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z bada ń i pomiarów.
6. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl ędniający wszystkie warunki, w jakich b ędą
wykonywane roboty instalacyjne. Wymaga si ę, aby wszystkie materiały i urządzenia były dobrane wg specyfikacji materia łowej w projekcie,
poniżej zamieszczonych wytycznych oraz przedmiaru robót z za łącznikami. Należy stosować materiały wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materia ły i urządzenia muszą posiadać
komplet dopuszczeń, aprobat i atestów. W przypadku elementów widocznych takich jak oprawy o świetleniowe, należy przed zakupem
przedstawić prototyp oraz kolorystyk ę do akceptacji przez Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu okre ślenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposa żenia budynku.
6.1. Trasowanie
Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania:
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod monta ż rur osłonowych, tras korytek i drabinek kablowych;
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniaj ąc bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiega ła w liniach
poziomych i pionowych.
Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i kana łach
instalacyjnych umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej określonych strefach instalacyjnych:
Strefy instalacyjne poziome o szeroko ści 30 cm:
- strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotow ą powierzchnią sufitu),
- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotow ą powierzchnia podłogi),
- strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotow ą powierzchnią podłogi) – dotyczy pomieszczeń w których
powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach np. w kuchni.
Strefy instalacyjne pionowe o szeroko ści 20 cm:
- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o ścieżnicy drzwi),
- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o ścieżnicy okna),
- strefa instalacyjna pionowa w naro żach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w narożach).
Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w naro żach ścian.
Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod pod łogą należy
prowadzić po możliwie najkrótszej trasie w liniach prostych.
6.2. Kucie i zaprawianie bruzd
W pomieszczeniach należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji.
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury oraz przewodów wtynkowych z uwzgl ędnieniem rodzaju i grubości tynku, przy układaniu
dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bru ździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy miedzy rurami lub przewodami
wynosiły nie mniej niż ich dwukrotna całkowita średnica. Rury i przewody zaleca si ę układać jednowarstwowo.
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcje, zabrania si ę kucia bruzd, przebić i
przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta tynkiem, przebicia przez ściany należy
wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od warto ści podanych w p. 5.3.1,
rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych pod łogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie by ły narażone na naprężenia
mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej pod łogi. Przewody układane w tynk powinny być przykryte
warstwą tynku co najmniej 5mm.
6.3. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spe łniać następujące wymagania:
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.
przejścia przez ściany należy wykonywać w przepustach rurowych, które uszczelnione zostan ą masą ogniochronną
6.4. Montaż sprzętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.
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Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pod łożu, przyspawane do stalowych
elementów konstrukcji budowlanych lub przykr ęcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale ży mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza si ę mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urz ądzeń elektrycznych w budynku powinno zapewnia ć bezkolizyjność z innymi instalacjami w
zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposa żenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza si ę
instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna, telekomunikacyjna itd.
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzysz ącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które musza być
uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejno ści chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizacje urz ądzeń, aby
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddzia ływanie oraz niekorzystny wp ływ na otoczenie budynku. Mog ące
wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspó łpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i
przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty
instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu si ę iskrzenia, które w konsekwencji mog ą stać się przyczyna pożaru. Z kolei
inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynno ści przy ich konserwacji bądź wymianie nie
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie
o zapewnienie takich odleg łości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operowa ć narzędziami niezbędnymi do
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.
6.5. Układanie rur
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach lub zamontowanych uchwytach, łuki z rur sztywnych należy
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uk ładania. Najmniejszy dopuszczalny promie ń łuku
powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury, mm

18

21

22

28

37

47

Promień łuku, mm

190

190

250

250

250

450

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonywać za
pomocą połączeń jedno kielichowych lub z łączek dwu kielichowych. Najmniejsza d ługość połączenia jedno kielichowego powinna wynosi ć:
Średnica znamionowa rury, mm

18

21

22

28

37

47

Długość kielicha, mm
35
35
40
45
50
60
6.6. Mocowanie puszek
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwa ły za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach
drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu nale ży przykryć pokrywami montażowymi.
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur lub przewodów,
koniec rury powinien wchodzi ć do środka puszki na głębokość do 5mm.
6.7. Wciąganie przewodów do rur
Do rur ułożonych zgodnie z p. 6.5. po ich przykryciu warstw ą tynku lub masy betonowej, nale ży wciągać przewody przy użyciu sprężyny
instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulk ą, a z drugiej uszkiem. Zabrania si ę układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.
6.8.Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u łożenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl ędu na rodzaj instalacji, powinny by ć
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b ędzie pracować, oraz
sam rodzaj instalacji.
6.9.Układanie przewodów i kabli.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. W zale żności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
wykonaniu zwykłym,
wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,
uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,
na drabinkach kablowych metalowych
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nale ży:
przewody i kable uszczelnia ć w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za
pomoc ą dławików. Średnica dławicy i otworu
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokr ęceniu dławic zaleca się
dodatkowe uszczelnianie ich za pomoc ą odpowiednich uszczelniaczy.
Układanie przewodów na uchwytach:
na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny by ć
większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno by ć takie, aby odległości między nimi
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty mi ędzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód
jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomi ędzy uchwytami nie
były widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymaga ć będzie:
ułożenia przewodów i zainstalowania osprz ętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na ścianach
niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale ży przewody i kable uszczelnia ć w osprzęcie oraz aparatach za pomoc ą
dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniaj ącego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc ą odpowiednich uszczelnie ń.
Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymaga ć będzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniej ącego podłoża,
ułożenie korytek i drabinek na konstrukcjach wsporczych, u łożenie przewodów i kabli w korytku i na drabince oraz ich odpowiednie
zamocowanie uchwytami.
6.10. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wn ętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj ą wyprowadzone fabrycznie na zewn ątrz przewody,
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a samo ich podłączenie do instalacji nie zosta ło opracowane w projekcie, sposób pod łączenia należy uzgodnić z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem In żyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku nale ży przyłączyć
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s ą przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy
oczkami powinny znajdowa ć się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj ą w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnia ć prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo że powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza ć warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny by ć zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
6.11. Podejście do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników nale ży wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podej ścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych
ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak że na innego rodzaju pod łożach np. kształtowniki, korytka itp.
6.12. Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by ć dokładnie oczyszczone. Samo po łączenie musi być wykonane
w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os łabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale żności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych.
Połączenia elastyczne stosuje si ę gdy odbiorniki nara żone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane s ą do przesunięć lub
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
6.13. Montaż tablic i rozdzielnic
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nale ży konstrukcje te
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce monta żu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane
otwory i zamocować.
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w pod łożu.
Konstrukcję do mocowania tablic przewidzie ć i wkalkulować w cenę tablicy.
Po zamontowaniu urządzenia należy:
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
założyć osłony zdjęte w czasie montażu
podłączyć obwody zewnętrzne
podłączyć przewody ochronne
6.14. Montaż instalacji piorunochronnej
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta żu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
- wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod łożu, przekucia ścian, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wn ęce albo kucie
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach,
- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, z łączek wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do monta żu instalacji odgromowej,
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami,
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta żu instalacji piorunochronnej i uziemie ń jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd,
naprawa ścian i stropów po przekuciach,
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z normami.
6.14.1. Zwody
Przy rozmieszczaniu zwodów może być stosowana niezależnie, lub w dowolnej kombinacji, metoda:
kąta ochronnego
toczącej się kuli
wymiarowania sieci
Metalowe pokrycia chronionych przestrzeni mog ą być rozpatrywane jako naturalne elementy zwodów pod warunkiem że:
zapewniona jest trwała ciągłość między różnymi ich częściami;
warstwa metalowa ma grubość nie mniejszą niż 0,5 mm, jeżeli dopuszczalna jest perforacja pokrycia lub nie ma niebezpiecze ństwa zapalenia
pod spodem jakiś łatwo palnych substancji;
nie są one pokryte materiałem izolacyjnym;
niemetalowe materiały na lub nad warstwą metalową mogą być wyłączone z chronionej przestrzeni.
Na obiektach z płaskim dachem przewody skrajne powinny by ć zainstalowane możliwie najbliżej zewnętrznych krawędzi dachu. Wszystkie
przewody powinny być zabezpieczone mechanicznie, tak aby mog ły wytrzymać naprężenia powodowane przez wiatr lub inne czynniki
pogodowe i przez prace wykonywane na dachu.
Zalecane odstępy mocowania uchwytów (wsporników) zwodów i przewodów odprowadzaj ących wynoszą odpowiednio:
poziome przewody na poziomych powierzchniach - 1m
poziome przewody na pionowych powierzchniach - 0,5m
pionowe przewody - 1m
pionowe przewody powyżej 20m – 0,75m
pionowe przewody powyżej 25m – 0,5m
Nie dotyczy to mocowań do wbudowania, które mogą wymagać specjalnego rozpatrzenia.
6.14.2. Przewody odprowadzaj ące
W celu zmniejszenia możliwości występowania niebezpiecznych iskier, przewody odprowadzaj ące należy układać tak, aby na drodze od
punktu uderzenia piorunu do ziemi:
- istniało kilka równoległych dróg prądowych;
- długości dróg prądowych były jak najmniejsze.
Przewody odprowadzające tak usytuować, aby w stopniu możliwym do osiągnięcia tworzyły bezpośrednią kontynuację zwodów.
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Przewody odprowadzające tak rozmieszczać wokół obrysu chronionej przestrzeni, aby średnia odległość między nimi dla I poziomu ochrony
nie była większa niż 10m.
6.14.3. Uziomy
Stosowane mogą być następujące typy uziomów: pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe, uziomy pionowe lub (pochy łe), uziomy
promieniowe lub uziomy fundamentowe. Uziom w postaci kilku w łaściwie rozmieszczonych przewodów jest preferowany przed
pojedynczym długim przewodem w ziemi. Uziomy głębokie są skuteczne tam gdzie rezystywno ść gruntu maleje z głębokością i gdzie
podłoża o małej rezystywności występują na głębokościach większych niż grubość podłoża, do którego są zwykle wprowadzone uziomy
prętowe.
Połączone wzajemnie stalowe zbrojenie betonu lub inne odpowiednie podziemne konstrukcje metalowe, których charakterystyki
odpowiadają wymaganiom p.2.5, mogą być wykorzystywane jako uziomy. Je żeli metalowe zbrojenie jest wykorzystywane jako uziom, to
szczególną troskę należy zwrócić na połączenia, aby zapobiec mechanicznemu rozbijaniu betonu.
Bednarka ocynkowana na obwodzie obiektu powinna by ć zainstalowana w ławie fundamentowej i wyprowadzona w gór ę do wyznaczonych
zacisków probierczych na przewodach odprowadzaj ących. Warstwa przeciwwilgociowa stosowana cz ęsto pod fundamentem budynku w celu
zredukowania wilgoci stanowi spójn ą izolację elektryczną. Uziom powinien być zainstalowany pod fundamentem w podk ładzie betonowym.
Uziom fundamentowy, składający się z sieci o wymiarach oka nie przekraczaj ącym 10m, powinien być ułożony w warstwie czystego betonu
na spodzie wykopu fundamentowego. Bednarka powinna łączyć sieć uziomu ze zbrojeniem betonu. Je żeli wykonawca robót budowlanych
nie zezwala na przeprowadzenie przewodu przez warstw ę izolacyjną, to połączenia powinny być wykonane na zewnątrz obiektu.
6.15. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób monta żowych należy uzgodnić
z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
badania i pomiary instalacji o świetleniowej i siłowej,
sprawdzenie ciągłości żył przewodów,
sprawdzenie poprawności połączeń,
pomiar rezystancji izolacji przewodów,
pomiar rezystancji izolacji odbiorników
pomiary impedancji pętli zwarciowych
pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,
badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.
7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno by ć wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako ńczeniu powinno podlega ć:
zgodność wykonania robót z dokumentacj ą projektową z normami i przepisami,
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do urz ądzeń
załączanie punktów świetlnych zgodnie z za łożonym programem
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ści ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do
protokołu odbioru.
7.1. Zasady kontroli jako ści robót
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nale ży przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też instalacje w budynku powinny by ć
poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmuj ącym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spe łniają
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed
przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzyma ć i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiada ć odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania
badań. W czasie wykonywania prób nale ży zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpiecze ństwa ludziom i uniknięcia
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposa żenia.
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmowa ć przede wszystkim sprawdzenie:
a)zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz ądzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleg łości od innych instalacji i urz ądzeń,
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i
warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich pracuj ą),
j) spełnienia dodatkowych zalece ń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa wy żej w punkcie g),
określone są w normach.
7.2. Oględziny instalacji elektrycznych
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po od łączeniu zasilania instalacji. Celem ogl ędzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie zgodno ści ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ), czy zosta ły prawidłowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maj ą widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpiecze ństwa .
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawid łowości :
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,
- doboru przewodów do obci ążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urz ądzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urz ądzeń odłączających i łączących,
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników,
zacisków, itp.,
- połączeń przewodów.
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w
trakcie wykonywania poszczególnych sprawdze ń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu ogl ędzin.
7.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
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Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpo średnim (ochrona podstawowa) i pośrednim
(ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi ć prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Zastosowane środki ochrony przed pora żeniem prądem elektrycznym powinny spe łniać przede wszystkim:
wymagania ogólne podane w normie. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed pora żeniem prądem elektrycznym.
wymagania szczegółowe podane w normie. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca bezpieczeństwo.
Ochrona przeciwporażeniowa.
W normach tych określone są środki ochrony przed:
dotykiem bezpośrednim - poprzez:
izolowanie części czynnych,
zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA, jako
uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpo średnim;
dotykiem pośrednim - przez zastosowanie:
samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych),
urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równowa żnej,
nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, ,
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.
7.2.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi
Należy ustalić, czy:
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzaj ą zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są
zainstalowane,
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddzia ływaniem
na otoczenie,
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
d) urządzenia do wytwarzania pary , gor ącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagra żają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur .
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm.
7.2.3. Dobór przewodów do obci ążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urz ądzeń zabezpieczających i
sygnalizacyjnych.
W tym przypadku należy sprawdzić :
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatyblino ść i dostosowanie do warunków pracy urz ądzeń :
zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,
zabezpieczających przed prądem zwarciowym,
różnicowoprądowych,
zabezpieczających przed przepięciami,
zabezpieczających przed zanikaniem napi ęcia,
do odłączenia izolacyjnego
a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacj ą techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej,
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających,
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urz ądzeń sygnalizacyjnych do sta łej kontroli stanu izolacji i innych je śli takie przewidziano w
projekcie,
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) działania,
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obci ążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed przeci ążeniem lub zwarciem
oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napi ęcia.
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wy żej, dokonuje się przez
stwierdzenie spełnienia normy. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci ążalność prądowa długotrwała przewodów.
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urz ądzeń
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest norma dotycz ąca tych zagadnień,
wymagań norm:
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i monta ż wyposażenia elektrycznego.
Postanowienia wspólne.
budowlanych. Dobór i monta ż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i
łączenia,
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urz ądzeń odłączających i łączących
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
c) wynikającym z potrzeb sterowania,
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:
odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
wyłączania do celów konserwacji,
wyłączania awaryjnego,
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urz ądzeń mechanicznych.
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniaj ąca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobór i monta ż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia .
7.2.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych, w jakich pracują i
jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:
konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperatur ę i wilgotność powietrza,
obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywo łujących korozję,
narażenie mechaniczne,
promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddzia ływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub
jonizujące,
przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,
35

STWiOR

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - REMONT ROZDZIELNI NN STACJI TRANSFORMATORWEJ I
ZASILANIA AWARYJNEGO

kontakt ludzi z potencja łem ziemi,
warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,
kwalifikacje osób.
Cechy jakie powinny posiada ć urządzenia w zależności od skodyfikowanych wp ływów zewnętrznych i środowiskowych podane są w
normach.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
7.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno – neutralnych PEN polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że
kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski - nie zosta ły zastosowane do oznaczania przewodów fazowych.
Oznaczenia przewodów powinny spe łniać wymagania norm:
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
7.2.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników,
łączników, zacisków itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduj ą się we właściwym miejscu,
b) obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na
schematach i innych środkach informacyjnych ,
c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajduj ą się we właściwym miejscu, a ich zakres
informacji pozwala na identyfikacj ę,
d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczaj ącym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji,
obwodów lub urządzeń.
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm.
7.2.8. Połączenie przewodów
Sprawdzeniu podlega stan po łączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy u życiu odpowiednich
metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolacj ę, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia
spowodowane przez podłączone przewody.
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach.
Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm2
Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych .
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musz ą być
usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usuni ęcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań
jest niedopuszczalne.
7.3. Kontrola materiałów
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ści do stosowania, stanu opakowa ń oraz właściwego
przechowywania materiałów.
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi w ątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w
pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwi ązane obciążają Wykonawcę.
7.4. BHP i ochrona środowiska
W miejscach roboczych, jak równie ż w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.po ż. Robotnicy powinni być
poinstruowani o niebezpiecze ństwie palenia ognia i papierosów w pobli żu wykonywanych prac.
8. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.
Jednostką obmiarową jest komplet robót.
9. Odbiór robót
9.1. Odbiór frontu robót
1. Przed przystąpieniem do robót monta żowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora.
2. Stan robót budowlanych i wyko ńczeniowych powinien być taki, aby roboty elektromonta żowe można było prowadzić bez narażenia
instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
9.2. Odbiory częściowe
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących. Odbiór
robót ulegających zakryciu lub zanikaj ących polega na ocenie ilo ści i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn ą
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umo żliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zg łasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiorom częściowym podlegają:
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy o świetleniowe itp.,
- ułożone rury, listwy , korytka lub kana ły przed wciągnięciem przewodów,
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- instalacja przed załączeniem pod napięcie,
- inny fragmenty instalacji, które b ędą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zako ńczeniu robót montażowych.
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu nale ży traktować jako
stwierdzenie należytego stanu elementów i prawid łowości montażu.
9.3. Odbiory końcowe
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ci ągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osi ągnięciu gotowości do
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usuni ęcia wad,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj ący może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie.
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj ący może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - a ż do czasu usunięcia tych wad. Odbiór końcowy
przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.
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Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora mo że być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie
obiektu użytkownikowi do eksploatacji.
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami cz ęściowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego
(jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). Zako ńczenie i wyniki wymienionych prac powinny by ć właściwie udokumentowane.
Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiaj ącego. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powo łanej,
złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli u żytkownika oraz kompetentnych organów.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowi ązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do nale żytej oceny
wykonanych robót będących przedmiotem odbioru:
- oświadczenie o zakończeniu robót
- deklaracje, certyfikaty i atesty na u żyte materiały i urządzenia
- dziennika budowy (robót),
- ewentualnych opinii rzeczoznawców,
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe łnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robót (Dokumentacja
Powykonawcza)
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokoły częściowych odbiorów robót
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób monta żowych
- protokoły badań technicznych i pomiarów
- metryki urządzeń piorunochronnych
- protokół pomiarów rezystancji uziemienia
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów
- dokumentacje fabryczne zamontowanych urz ądzeń
- dokumentacje Techniczno Ruchowe urz ądzeń
Przy dokonywaniu odbioru ko ńcowego należy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbiory,
specyfikacją techniczną, normami i przepisami,
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protoko łami prób montażowych, prób funkcjonalnych
sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach,
- stwierdzić, czy odbierany obiekt spe łnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i
usterki.
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upowa żnionych przedstawicieli zamawiaj ącego, przekazującego
wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestnicz ące w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni ęcia. W przypadku gdy wyniki odbioru ko ńcowego
upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokó ł powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku
przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).
9.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora lub w łaściciela budynku. Przed
uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapozna ć się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by ć również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urz ądzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne.
Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalacj ę można
uznać za uruchomione gdy:
- wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo,
- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokó ł badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacj ą,
przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.
10. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta żowych oraz podpisany przez Inwestora protokó ł odbioru
końcowego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo żarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z po źn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z po źn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z po źn. zm.).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z po źn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ści wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre ślenia polskich jednostek organizacyjnych
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
poźn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z po źn. zm.).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z po źn. zm.).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologi ą robót
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