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0.1. ST-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

0. Podstawa prawna
PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje
betonowe, żelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasady
doboru.

PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne
-oznaczenia podstawowych wielkości.

PN-70/B-01025

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno -budowlanych.

PN-60/B-01029

Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.

PN-60/B-01030

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-88/B-01040

Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogólne.

PN-88/B-01041

Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

PN-64/B-01043

Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.

PN-82/B-02001

Obciążenia budowli - obciążenia stałe.

PN-82/B-02003

Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologiczne podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004

Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologiczne obciążenia pojazdami.

PN-82/B-02010

Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia śniegiem.

PN-77/B-02011

Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia wiatrem.

PN-87/B-02013

Obciążenia budowli - obciążenie zmienne środowiskowe obciążenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014

Obciążenia budowli - obciążenie gruntem.

PN-86/B-02015

Obciążenia budowli - obciążenia zmienne środowiskowe - obciążenia temperaturą

PN-91/B-02020

Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - słownik.

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na
budynki.

PN-69/B-02380

Kubatura budynków - zasady obliczania

PN-89/B-02361

Pochylenie połaci dachowych.

PN-71/B-02380

Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane obliczenie statyczne.

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń.

PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-03004

Kominy murowane i żelbetowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Ściany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli - obliczenia
statyczne i projektowanie.
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PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03201

Konstrukcje stalowe - kominy - obliczenia i projektowanie.

PN-84/B-03203

Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03205

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - stalowe konstrukcje wsporcze - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03211

Konstrukcje stalowe - zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe - obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-85/B-03215

Konstrukcje stalowe - zakotwienie słupów i kominów.

PN-84/B-03230

Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe z płyt warstwowych i
żebrowych - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-91/B-03302

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/B-03340

Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane - wymagania i badania.

PN-72/B-06270

Roboty betonowe i żelbetowe - konstrukcje kablobetonowe -wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe - konstrukcje zespolone ceglano - żelbetowe wymagania i badania.

PN-68/B-10024

Roboty murowe - mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych - wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04120

Kamień budowlany - podział - pojęcia podstawowe, nazwy i
określenia.

PN-89/B-04620

Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001

Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.

PN-74/B-12002

Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-75/B-12005

Pustaki stropowe ceramiczne - pustaki Ackermana.

PN-76/B-12006

Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-73/B-12007

Ceramika budowlana - pustaki do przewodów dymowych.

PN-71/B-12008

Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-74/B-12009

Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny wspólne wymagania i
badania.

PN-73/B-12011

Cegła kratówka wypalana z gliny.

PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005

Cement hutniczy.

PN-89/B-30016

Cementy specjalne - cement hydrotechniczny.
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PN-90/B-30020

Wapno.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-75/B-12020

Ceramiczne materiały dekarskie dachówki i gąsiory dachowe.

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625

Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

PN-76/B-24628

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych.

PN-90/B-27604

Papa smołowa na tekturze budowlanej.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-92/B-30177

Kit szklarski - wspólne wymagania i badania.

PN-75/B-23100

Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -wełna
mineralna.

PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynków -wymagania i badania.

PN-91/B-10105

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125

Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastrika na spawie hydraulicznym.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i
badania. Instalacje kanalizacyjne.

PN 81/B-10700.02

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-76/B-12040

Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-90/9191-16/20

Drenowanie. Układanie sączków. W ymagania i badania przy
odbiorze.

PN-93/B-12043

Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

BN-69/8952-27

Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli.

BN-75/8868

Urządzenia tlenowe z miedzi. Wymagania i badania.

PN-75/B-02412

Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urządzenia ogrzewania
parowego niskoprężnego. Wymagania techniczne.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, izolacja cieplna rurociągów
aparatury i urządzeń.

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urządzeń energetycznych.

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego
stosowania.

PN-74/H-74200

Rury stalowe za szwem gwintowane.

BN-71/8976-36

Gazociągi i instalacje gazownicze.

BN-72/8976-50

Przejścia przez przegrody budowlane.
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PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/B-10400

Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa domalowania. Ogólne wytyczne.

PN-707H-97050

Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne.

PN-79/H-S7070

Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji
wyrobów metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami
ochronnymi.

PN-72/C-81503

Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

PE-EN488

System rur preizolowanych. Zespół stalowej armatury.

PE-EN489

System rur preizolowanych. Zespół złącza.

PE-EN 448

System rur preizolowanych. Kształtki.

PE-EN253

System rur preizolowanych. Zespół rurowy.

PN-86/B-75704

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - ogólne wymagania i badania.

PN-78/B-89001

Materiały podłogowe z polichlorku winylu - płytki sztywne.

PN-81/B-89002

Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podłogowe z
polichlorku winylu.

PN-75/B-89003

Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych - winyleum.

PN-78/B-89004

Materiały podłogowe z polichlorku winylu) wykładziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej - arkusze i płytki.

PN-93/B-89020

Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - okładzina poręczowa z
plastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-89/B-01100

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.

PN-78/B-01101

Kruszywa sztuczne - podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716

Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

PN-IEC 309-2+AC:1996

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowokołkowymi.

PN-IEC 432-1+A1:1996

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych
celów oświetleniowych.

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i transformator bezpieczeństwa. Wymagania.

PN-IEC 832:1994

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem.

PN-IEC 884-1:1996

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Wymagania ogólne

PN-74/E-06074

Zespoły prostownikowe bezpieczne. Ogólne wymagania i badania.

PN-84/E-06311

Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej.

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.

PN-88/E-06701

Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania.
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PN-88/E-06705

Maszyny elektryczne wirujące. Stopnie ochrony.

PN-93/E-08390.11

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne.

PN-93/E-08390.12

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badań.

PN-93/E-08390.13

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe.

PN-93/E-08390.14

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.

PN-88/E-08501

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-91/E-90100

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania

PN-91/E-90101

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia odbiorników
ruchomych i przenośnych. Sznury mieszkaniowe w wspólnej izolacji
polwinitowej.

PN-91/E-90103

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody o izolacji oponie polwinitowej.

PN-90/E-93002

Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-90/E-93003

Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń
nych.

PN-85/E-93150

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Ogólne wymagania i badania.

PN-85/E-93401

Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych.

BN-68/3064-03

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Zamknięcie łączników wtyczkowych 16,32 i 63 A, 500 V prąd zmiennego w obudowie bryzgoszczelnej, w układzie styków kołowym, ze
stykami prostokątnymi. Główne wymiary.

BN-68/3064-06

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki 32 A, 500 V prądu zmiennego biegunowe ze
stykiem ochronnym w układzie styków kołowym z stykami prostokątnymi. Wymiary części współpracujących.

BN-68/3064-07

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych Gniazda
wtyczkowe i wtyczki 63 A, 500 V prądu zmiennego, 3 biegunowe ze
stykiem ochronnym w układzie styków kołowym ze stykami
prostokątnymi. Wymiary części współpracujących.

BN-69/3064-08

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Zamknięcie
zaczepowe łączników wtyczkowych 16, 32 i 63A 500 V prądu
przemiennego, w obudowie wodoszczelnej, w układzie styków
kołowym, ze stykami prostokątnymi. Główne wymiary.

BN-88/3064-18

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 10/16 A, 250 V.

BN-88/3064-19

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe ze stykiem ochronnym 25 A, 380 V.

BN-88/3064-20

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Wtyczki 6,10 i 10/16 A, 250V do urządzeń klasy O i klasy 1.

BN-88/3064-21

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Wtyczki 2,5 i 10/16 A, 250 Vdo urządzeń klasy II.

BN-88/3064-22

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Wtyczki 3-biegunowe ze stykiem ochronnym 25 A, 380 V.

BN-88/3064-25

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego
Gniazda wtyczkowe szczękowe 10/16 A, 250 V.

BN-81/3064-30

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 2-biegu nowe 2,5 A, 250 V.
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elektrycz-

BN-85/3065-01

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napięcie robocze 220 V i prąd znamionowy do 10 A. Wymagania i
badania.

BN-84/3067-20

Sprzęt elektroinstalacyjny. Listwy elektroinstalacyjne z tworzyw
sztucznych i osprzęt. Wymagania i badania.

BN-85/3068-01

Sprzęt elektroinstalacyjny. Sącza ostrzowe do łączenia przewodów o
przekrojach do 2,5 mm2 na napięcia znamionowe do 380 V. Wymagania i badania.

BN-85/3068-01

Sprzęt elektroinstalacyjny. Złącza ostrzowe do łączenia przewodów o
przekrojach do 2,5 mm2 na napięcia znamionowe do 380 V. Wymagania i badania.

BN-89/3068-31

Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne . Wymagania i badania.

BN-89/3213-22.01

Gniazdka i wtyczki telefoniczne. Ogólne wymagania i badania

BN-81/3221-04

Aparaty telefoniczne centralnej baterii. Ogólne wymagania i badania.

BN-74/3231-24

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe DU 40/94
poz. 151 i DU 126/96.

BN-77/3231-33

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe.

BN-90/3286-12.00

Elementy zabezpieczające. Bezpieczniki teletechniczne. Ogólne
wymagania i badania.

BN-86/3294-01

Urządzenia sygnalizacji pożarowej. Centralki sygnalizacji pożarowej.
Ogólne wymagania i badania.

PN-90/E-01242

Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.02

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochron podstawowa.

PN-92/E-05009.41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009.43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009.45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.

PN-92/E-O5009.47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.

PN-93/E-05009.53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-927E-05009.54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-0S009.S6

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-93/E-05009.61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-93/E-05009.443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-91/E-05009.473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
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PN-91/E-05009.482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od
wpływów zewnętrznych.

PN-92/E-05009.537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

PN-91/E-05009.701

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natrysków.

PN-91/E-05009.705

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-89/E-05028

Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabli Projektowanie i
budowa.

PN-91/E-08109

Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych
dla urządzeń.

BN-76/9371 -03.00

Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodów bezprzewodowej.
Ogólne wymagania i badania.

PN-IEC 745-2-1+A1:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla wiertarek.

PN-IEC 745-2-3:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych.

PN-IEC 745-2-5/AR.-1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla pilarek tarczowych i noży tarczowych.
Wymagania do stosowania w kraju.

PN-IEC 745-2-6:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla młotków.

PN-85/E-08400.02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymagania i badania.

PN-88/E-08400.10

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne w
czasie eksploatacji.

PN-85/E-08401.02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Wkręt arki. Bezpieczeństwo użytkowania.

PN-92/E-01200.02

Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania.

PN-92/E-01200.03

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt
łączeniowy.

PN-92/E-01200.06

Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej.

PN-92/E-01200.07

Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura
łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.

PN-92/E-01200.08

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, lampy i sygnalizatory.

PN-92/E-01200.11

Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-84/E-02033

Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-71/E-02034

Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
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PN-84/E-02035

Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów
energetycznych.

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996

Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości Terminologia.

PN-ISO 9001 Wy d.03.1996

Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu,
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996

Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne.

ZN-96/TPSA-011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania
Techniczne.

ZN-96/TPSA-012

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

ZN-96/TPSA423

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach
metalowych.

ZN-96/TPSA-028

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
międzycentralowe.

ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe w izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-030

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-O32

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów
telekomunikacyjnych.

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.

PN-82/C-04008

Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą
Marcussona.

PN-73/C-04021

Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia Asfaltów metodą „Pierścień i kula".

PN-58/C-04089

Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych.

PN-74/C-04109

Oznaczenie zawartości parafiny w asfaltach i pozostałości ropnej.

PN-89/C-04130

Pomiar temperatury łamliwości asfaltów wg Fraassa.

PN-85/C-04132

Pomiar ciągliwości asfaltów.

PN-84/C-04134

Pomiar penetracji asfaltów.

PN-/C-04138

Przetwory asfaltowe. Asfalty. Oznaczenie odparowalności.

PN-83/C-04523

Oznaczenie zawartości wody metodą destylacyjną.

PN-85/0-79252

Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie
Wymagania podstawowe.

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-65/C-96170

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-74/C-96173 01

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione. AUN do nawierzchni
drogowych.
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PN-82/G-97057

Oznaczanie składników nierozpuszczalnych w benzynie.

PN-74/S-96022

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-61/S-96504

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych.

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Żwir i pospółka.

BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych.

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.

BN-70/8931-09

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas mineralno - asfaltowych.

PN-67/S-04001

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno- bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

BN-70/8933-03

Podbudowa z chudego betonu.

BN-64/8933-02

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

BN-68/8933-08

Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem.

BN-71/8933-11

Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno
bitumicznych.

BN-74/8934-06

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorąco.

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.

BN-80/6775-03/03

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

BN-64/8845-01

Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

BN-64/8845-02

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

BN-67/6774-08

Rury betonowe.

BN-74/8935-04

Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

BN-88/6751-03

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-58/C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-70/B-27617

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

BN-70/9080-02

Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.

PB-67/D-95017

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010

Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121

Śruby ze łbem kwadratowym.
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PN-88/M-82151

Nakrętki kwadratowe.

PN-72/M-82503

Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.

PN-72/M-82S05

Wkręty do drewna ze łbem kulistym.

PN-70/5028-12

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym.

PN-B-11201

Materiały kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnętrzne (zastępuje BN-63/6747-01).

PN-B-11202

Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne

PN-B-11205

Materiały kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne
okładzina stopni.

PN-B-12008

Wyroby budowlane ceramiczne - cegły klinkierowe budowlane.

PN-B-12050

Wyroby budowlane ceramiczne - cegły budowlane.

PN-B-12051

Wyroby budowlane ceramiczne*- cegły modularne.

PN-B-73001

Instalacje wodociągowe - Zbiorniki bezciśnieniowe - Wymagania i
badania.

PN-B-73002

Instalacje wodociągowe - Zbiorniki ciśnieniowe - Wymagania i
badania.

PN-B-76002

Wentylacja - połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
tylacyjnych blaszanych (zastępuje BN-89/8865-06).

PN-B-76003

Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości (zastępuje BN-88/8962-05).

PN-B-76004

Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne
metody badań (zastępuje BN-78/8962-04).

PN-C-73001

Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych - Wymagania i badania.

PN-B-76001

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i
badania (zastępuje BN-84/8865-40).

PN-B-11206

Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne (zastępuje BN-63/6747-02).

PN-B-11208

Materiały kamienne; płyty posadzkowe z odpadów kamiennych.

PN-EN-196-1

Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN-196-2

Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3

Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-B-24008

Masa uszczelniająca.

PN-B-30041

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-EN 104

Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne - Oznaczanie odporności na szok termiczny.

PN-EN 121

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej
(E< = 3% - Grupa A1).

PN-EN 177

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 3% < E < = 6%.

PN-EN 202

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.

PN-B-12058

Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne.

PN-B-12061

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły i kształtki elewacyjne.

PN-B-94025-2

Okucia budowlane - Zakrętki - Ogólne wymagania i badania.
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PN-B-94109

Okucia budowlane - Listwy osłaniające szyby (zastępuje BN72/5057-02).

PN-EN 478

Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi - Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze
150°C - Metoda badania.

PN-B-94091

Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa.

PN-EN 479

Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi - Oznaczanie skurczu termicznego.

PN-B-30001/A2

Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2).

PN-B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe.

Ustawy i rozporządzenia
•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414]
art. 62 ust. 1c; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w
sprawie warunków technicznych, odpowiadać jakim powinny budynki i ich usytuowanie. [ Dz,
U. nr 10 poz. 46]
Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawię warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 75 poz. 690
].
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz U. nr 74 poz 836].
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377].
•Rozporządzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujących się
eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci.
•Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne [ Dz. U. Ńr 54, poz 348 ] z
późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
•Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i
rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728)
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).
•Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemyśle gazowniczym wprowadzona
Zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego z dnia 25 stycznia
1972 r.
•Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne
wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.
•Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.
•Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe – wydanie II.
•Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. –zeszyt nr 6.
•Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5.
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•Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt 7.
•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i for
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego
•Rozporządzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słow
nika Zamówień (CPV)
0 WYMAGANIA OGÓLNE.
0.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania
0.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku kancelarii leśnictwa Neple w
miejscowości Zaczopki Kolonia na dz. Nr geod. 230/2.

0.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robót budowlanych stanowią zbiór wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
•ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.
•ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.
•ST stanowią część Dokumentacji Przetargowej i kontraktowej
0.4 Definicje i pojęcia
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
•aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.
•bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy
przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny
mi.
•certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i od
biorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi prze
pisami prawnymi.
•cześć wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym
budynku. Część wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od
części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
•część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym
budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie
ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem
częścią wewnętrzną instalacji.
•deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.
•dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionym
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy).
•droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunięcia po jego zakończeniu.
•Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej
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korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
•instalacja odpowietrzająca - zespół pionowych i poziomych rur i urządzeń przeznaczonych
do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania lub z jej części.
•instalacja odpowietrzająca bezciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome rury odpowietrzające znajdują się powyżej linii ciśnień w czasie ruchu i spoczynku
instalacji ogrzewań wodnych.
•instalacja - odpowietrzająca ciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome
rury odpowietrzające znajdują się całkowicie poniżej linii ciśnień w czasie spoczynku instalacji
ogrzewań wodnych a w czasie ruchu częściowo lub całkowicie.
•Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
•kompensator - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstanie nadmiernych naprężeń osiowych.
•Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie w czeń,
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
nawiew bezpośredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z
zewnątrz budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności
stolarki okiennej.
nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez drzwi wewnętrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach
wewnętrznych.
odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewań wodnych..
polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
prowadzeniem Budowy.
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia.
rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
samoczynny zawór odpowietrzający - zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.
urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
•wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem umieszczonym
u dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem
(n) u góry.
•wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości
charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające
niejednorodność gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych
wartości obciążeń uzupełnia się indeksem r umieszczonym u dołu, a symbole
obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem u góry. Wartość
obliczeniową obciążeń
ustala się przez przemnożenie wartości charakterystycznej przez współczynnik obciążenia
bgf , a wartość obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez
współczynnik materiałowy gm.
•warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę media mogły być dostarczone w przewidzianej ilości.
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•warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawcę mediów na wniosek inwestora
w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa
obiektów) mógł być przyłączony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociągowej,
telefonicznej).
skróty- symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna
CPV - Wspólny Słownik Zamówień
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PE - Polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napięcie
SN - Średnie Napięcie
0.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru
0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren
Budowy oraz następujące dokumenty:
•Pozwolenie na budowę,
•Dokumentację Projektową,
•Dziennik budowy,
•Księgę obmiarów,
•Specyfikację techniczne.
0.5.2 Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa;
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W
okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w
siedzibie Inspektora Nadzoru.
0.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
1.Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjnowykonawczą dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót
2.Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla
dostarczanych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP. Koszt tej
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót
0.5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
1.Dokumentacja Projektowa, dostarczona Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest
tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
2.W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:
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•Specyfikacje Techniczne
•Dokumentacja Projektowa
3.Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych
zmian lub uzupełnień.
4.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.
5.Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przed
tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
6.W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.
7.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru
Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
0.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia do minimum uciążliwości dla mieszkańców
sąsiednich budynków z tytułu prowadzonych prac budowlanych przez cały okres realizacji
kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót.
3.Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.
0.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych powinien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
0.5.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót
1.Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.
2.W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a)Miejsca na magazyny i składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń
w środowisku naturalnym;
b)Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
•zanieczyszczeniem otoczenia pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
•przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
•możliwością powstania pożaru.
c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę
0.5.8 Ochrona przeciwpożarowa
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1.Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2.Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

0.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
1.Materiały, które w sposób trwały są szkodliwie dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
2.Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym, niż dopuszczalne.
3.Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wy
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
4.Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po za
kończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
0.5.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1.Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów do
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa osób trzecich.
3.Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.
0.5.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
3.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
4.Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie
Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.
5.Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w pkt. 0.4 i że
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wymienione w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.
6.W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą
lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami
specjalistycznymi.
7.Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę
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0.5.12 Opieka nad robotami
1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały
Sprzęt używany do Robót.
2.Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 2
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może
natychmiast zatrzymać Roboty.
3.W czasie trwania robót nie mogą ulec pogorszeniu warunki użytkowania sąsiednich
budynków przez ich mieszkańców.
4.W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt.
0.5.13 Przestrzeganie prawa
1.Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób
są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.
2.W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji wymienionych w pkt. 1 i stosować się do nich.

0.5.14 Prawa patentowe
1.Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
2.Wymagania określone w pakt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przy
stąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w' razie potrzeby przedstawić ich kopie.
3.Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.
1 MATERIAŁY
1.1 Wymagania ogólne
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny być
nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,
ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami aprobaty i
certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą
z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.
2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
3.Producent lub dostawca materiałów i urządzeń zostały podane w projekcie budowlanym
przykładowo, aby określić standard wykonania. Wykonawca może zmienić producenta lub
dostawcę pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą miały standard nie niższy niż przyjęty w projekcie. Zamiana powinna być zaakceptowana przez
projektanta.
1.2 Źródła uzyskiwania Materiałów
1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.
2.Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.
3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
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1.3 Pozyskiwanie Materiałów miejscowych
1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.
2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót.
1.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.
2.Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.
1.5 Przechowywanie i składowanie Materiałów
1.Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.6 Wariantowe stosowanie Materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia
badań przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2. SPRZĘT
1.Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje nie
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości
(PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach. Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.
3.Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do
puszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5.Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidują możliwość użycia
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed
jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.
6.Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.
3. TRANSPORT
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1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych
Materiałów.
2.Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy,
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy.
4.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
4. WYKONANIE ROBÓT
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy
znaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez
Wykonawcę na własny koszt.
4.Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas
produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on za
mierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną podającą:
♦organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
♦organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
♦zasady BHP
•wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
•wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
•system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
•wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne
go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
•sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) część szczegółową podającą dla każdego rodzaju Robót:
•wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
•rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp.,
•sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas
transportu,
•sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
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legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
•sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
5.2 Zasady kontroli jakości Robót
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt
zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów
oraz Robót.
3.Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
4.Wykonawca dostarczy Inżynierów i świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających
procedury badań.
5.Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
6.Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
5.3 Pobieranie próbek
1.Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek.
2.Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania
tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiający.
4.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
5.4 Badania i pomiary
1.Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
2.Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego
akceptacji.
5.5 Raporty z badań
1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
5.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
1.Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.
2.Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
3.Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania
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niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
5.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu
1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy.
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie
Materiały lub
urządzenia zostaną odrzucone.

6 DOKUMENTY BUDOWY
6.1 Dziennik Budowy
1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające
go i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2.Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.
3.Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4.Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
•Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
•Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
•Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
•Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,
•Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
•Daty i przyczyny wstrzymania Robót,
•Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów
częściowych (jeśli takie będą wy stępować) i końcowych,
•Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,
•Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
•Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
•Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,
•Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał,
•Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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8.Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska.
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.
6.2 Księga Obmiarów
1.Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości
wykonanych Robót.
2.Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.
6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury,
kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.
6.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej - następujące dokumenty.
•pozwolenie na realizację inwestycji,
•protokoły przekazania Placu Budowy,
•umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
•Świadectwa Przejęcia Robót,
•protokoły z narad i ustaleń,
•korespondencja na budowie.

6.5 Przechowywanie dokumentów budowy
1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem.
3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy
też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót
1.Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w
Wycenionym
Przedmiarze Robót.
2.Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu.
3.Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
4.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
wszystkich
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
5.Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów
1.Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
2.Jeżeli właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
3
m - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3.Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzu24

pełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca
w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1.Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich użyciem.
2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać
ważne świadectwa atestacji.
3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
technicznym przez cały okres realizacji Robót.
7.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia we właściwym stanie, zapewniając
w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów
1.Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie
Wykonawcy Robót.
2.Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
3.Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
•odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
•przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Robót),
•odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji).

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami
Umowy.
8.3 Świadectwo Przejęcia Robót
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
8.4 Dokumenty Przejęcia Robót
1.Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
2.Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
•Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
•dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację
geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
•uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,
•receptury i ustalenia technologiczne,
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•Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,
•atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,
•opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,
•sprawozdanie techniczne,
•instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,
•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
•zakres i lokalizację wykonanych Robót,
•wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,
•uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
4. Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.
8.5 Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji
1.Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny.
2.Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie
Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.
3.Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad omówionych powyżej.
9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje:
•

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

•

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

•

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń).
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach tego punktu należy wycenić:
•

przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,

•

opłaty za ewentualne czasowe zajęcie terenu,

•

wykonanie objazdów i przejazdów zgodnie z projektem (jeżeli takowe są niezbędne, obok
tych objętych Kontraktem),

•

tymczasową przebudowę urządzeń obcych

•

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie
bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

•

utrzymanie ruchu publicznego,

•

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł oraz rozbiórkę objazdów.

z

wymaganiami

9.4. Zaplecze Wykonawcy

9.4.1.

Wymagania

Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie
będzie mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz
uzyska akceptację Inżyniera.
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę.
Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty zaplecza,
jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających rozpoczęcie prac.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w należytym
porządku, usuwania zbędnego sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci
odpadków itp.
Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiającego w bezpośrednim sąsiedztwie Zaplecza
Wykonawcy.

9.4.2.

Podstawa płatności

W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w ofercie na poczet organizacji Zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca zapewni:
Instalację obiektów Zaplecza Wykonawcy
Eksploatację obiektów i utrzymanie ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie,
w tym koszty eksploatacyjne,
zabezpieczenie antywłamaniowe, urządzenia BHP i bezpieczeństwa pożarowego,
utrzymanie obiektów w ładzie i porządku
likwidację zaplecza i doprowadzenie terenu do należytego porządku.

9.4.3.

Podstawa płatności

W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztów
zaplecza Zamawiającego, oferent uwzględni pokrycie następujących kosztów:
• pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym wyposażone w instalację elektryczną,
telefoniczną i ogrzewanie
•

miejsce parkingowe

•

wyposażenie biura

•

Konserwacja i utrzymanie wyposażenia biura w dobrym stanie technicznym,
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•

oraz wymiana na nowe w razie konieczności

•

Konserwacja i utrzymanie pomieszczeń biurowych i ich wyposażenia technicznego w dobrym
stanie,

•

w tym koszty eksploatacyjne

•

Zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń biurowych wraz z urządzeniami BHP oraz
bezpieczeństwa pożarowego.

•

Utrzymywanie pomieszczeń w ładzie i czystości.

•

Zaopatrzenie w biurowe materiały eksploatacyjne

•

Likwidacja zaplecza biurowego i sprzątanie terenu.

9.5. Ubezpieczenie Wykonawcy
Koszt ubezpieczenia zgodnie ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia - suma ryczałtowa.
Płatność - polisa ubezpieczeniowa.

9.6. Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne
Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych
wymaganych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczałtowa.
Płatność - zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych
wymaganych poręczeń gwarancyjnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póź. 401) - wejście w
życie 20.09.2003 r.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami
(PN)przepisami obowiązującymi w Polsce.
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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1.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – ST- B/B 02.00.00
1.2.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE – ST- B/B 02.01.00 – CPV 45262310-7
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych.
2. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót dla wykonania fundamentów
3. Materiały
–

Płyta fundamentowa
2. Sprzęt

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
• dźwig samojezdny do układania szalunków i zbrojenia
• pompa do podawania mieszanki betonowej
• płyta wibracyjna lekka
• wibrator wgłębny
3. Transport
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
4. Czynności wstępne - odbiór podłoża pod fundamenty
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w
okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan
gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
3. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-żwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich
ułożeniu.
4. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej,
wyników badań przydatności gruntów z danymi dokumentacji technicznej.
5. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien
brać udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
6. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego.
7. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody
badań gruntów, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne
gruntów według obowiązujących norm mogą być przeprowadzane w przypadkach gdy
właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu.
8. Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1 m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze niż to
przyjęto w dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m. Badania te należy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi
normami państwowymi.
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9. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych może
mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji
technicznej danego fundamentu.
5. Roboty fundamentowe
Wykonanie robót
1. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu projektowanego budynku przy
ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia budowli, należy uwzględniać następujące
czynniki:
a) głębokość występowania różnych warstw gruntów,
b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,
c) występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących,
zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp.,
d) projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń podziemnych itp.,
e) głębokość posadowienia sąsiedniego budynku
f) głębokość przemarzania gruntów.
2. Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki:
a) zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek
piwnic nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie fundamentów powyżej tego poziomu powinno być uzasadnione i akceptowane przez inwestora,
b) w gruntach wysadzinowych zawierających więcej niż 10% ziaren o średnicy mniejszej
niż 0,02 mm, poziom posadowienia powinien się znajdować poniżej głębokości przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju,
c) w przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów pęczniejących lub warunków sprzyjających wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntów spoistych,
należy zastosować środki zabezpieczające przed powstawaniem niekorzystnych
zmian w gruncie pod fundamentem (np. wymianę gruntu i wykonanie warstwy pośredniej, zabezpieczenie przed napływem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem).
d) Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu
warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu.
3. Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane
przez budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (ściśliwość gruntu lub wypieranie gruntów). Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentów
bezpośrednich na gruntach o dużej ściśliwości (np. torfy, namuły, grunty spoiste w stanie
miękkoplastycznym), jeżeli projekt nie przewidywał inaczej.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych danych o przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą państwową.
5. W przypadku wymiany gruntów w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy pośredniej (poduszki), na której ma być wykonany fundament, warstwa ta powinna być wykonana ze żwiru, pospółki, piasku grubego lub średniego, bez zanieczyszczeń pylastych i
ilastych, oraz dobrze zagęszczona; spód warstwy pośredniej powinien znajdować się poniżej granicy przemarzania gruntu.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw
fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo -wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy państwowej.
7. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.
8. Szczególną uwagę w trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić na właściwe (zgodne
z projektem konstrukcyjnym) wykonanie zabezpieczenia przed osunięciem fundamentów-
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sąsiedniego budynku .
9. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób
przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów.
10.
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować
podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza
od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru -sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów.
11.
Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową powinno być wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki
piaskowej lub żwiru.
12.
W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać
warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna
być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na
jej powierzchni.
13.
W przypadku fundamentów na podłożu gruntowym plastycznym należy górną warstwę podłoża o grubości 10 cm usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub betonem jednofrakcyjnym, które ułatwiają zespolenie i usztywnienie podłoża pod fundamentem.
14.
W razie konieczności wykonania fundamentów na gruntach lessowych o strukturze
nietrwałej należy podłoże zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia na grubość
około 5-10 cm, a na niej ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10-15 cm. Ponadto
podłoże to należy zabezpieczyć na całej powierzchni dna wykopu przed napływem wód
opadowych i powierzchniowych.
15.
Przy zagęszczaniu podłoża pod fundamenty zagęszczać należy warstwę pośrednią
podłoża, ułożoną:
a) bądź w miejsce wymienionego gruntu słabego, na której ma być wykonany fundament,
b) bądź w przypadku wyrównania powstałego przekopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia obiektu.
16.
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy użyciu
sprzętu mechanicznego.
17.
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż:
• 5 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
• 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
• 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi wibratorami
lub ubijakami mechanicznymi.
18.
Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80%
wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; natomiast gdy
wilgotność gruntu jest większa ni 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przeznaczony do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny lub w przypadkach technicznie
i ekonomicznie uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.
19.
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemożności dokonania oznaczeń laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntów na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować:
• 10%-dla piasków,
• 12% - dla piasków gliniastych,
• 10-12% - dla pospółek.
20.
Zagęszczenie warstwy pośredniej gruntu powinno być wykonane możliwie szybko,
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastąpiło
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
21.
Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość
warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 6 cm.
22.
W projektowanym budynku zastosowano ławy fundamentowe, żelbetowe, symetryczne;
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23.
Przy ścianie szczytowej sąsiedniego budynku główne ławy fundamentowe ścian
konstrukcyjnych budynku projektowanego usytuowano prostopadle do ściany szczytowej
w celu ograniczenia oddziaływania na budynek istniejący.
24.
Ławy należy zbroić zgodnie z projektem konstrukcyjnym; wszelkie korekty wynikające z warunków gruntowo – wodnych i terenowych należy uzgadniać z projektantem konstrukcji
25.
Zbrojenie podłużne ław żelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajów fundamentów
bezpośrednich powinno być wykonane według projektu konstrukcyjnego.
26.
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wiązania
i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.
6. Kontrola jakości robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST-B/B 00.00.00
2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.
7. Obmiar Robót
1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00
2. Jednostki obmiaru
3
3
Jednostką obmiaru Robót fundamentowych jest 1m betonu z dokładnością do 0,1 m
Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość elementów.
8. Odbiór robót fundamentowych
1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-B/B 00.00.00
2. Warunki szczegółowe odbioru Robót
a) Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających.
b) Jeżeli w czasie robót fundamentowych występować będą zjawiska mogące mieć
ujemny wpływ na stateczność budowli, należy w ich konstrukcji umieścić repery i mierzyć osiadanie budowli przez cały czas budowy. Przy odbiorze całej budowli należy
sprawdzić, czy zamierzone osiadania nie są za duże w porównaniu z wyznaczonymi w
projekcie.
c) W przypadku powyższym należy przy każdym odbiorze częściowym robót budowlanych sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji osiadań oraz porównywać je z osiadaniami dopuszczalnymi.
d) Odchylenia w poziomach spadu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe
niż 5 cm.
e) Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być
większe niż 2 cm.
f) Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie.
9. Przepisy związane
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
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1.2.2 DESKOWANIA I RUSZTOWANIA – ST- B/B 02.02.00- CPV
45262100-2, 45262310-7
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru deskowań i rusztowań.
2. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót dla wykonania deskowań
i rusztowań
3. Wymagania ogólne
1. Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być
zgodne z projektem.
2. Deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
3. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
4. Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8-15 cm.
W uzasadnionych technicznie przypadkach mogą one być z krawędziaków o przekroju
10x10 do 16x16 cm i ustawione na podłożu na ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub na podkładkach z kawałków desek grubości 32-36 mm z podklinowaniem
zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na większą płaszczyznę podłoża. Zaleca się zamiast stojaków drewnianych stojaki metalowe teleskopowe
usztywnione za pomocą stężeń poziomych z rur i złączy stalowych.
5. Stężenia stojaków drewnianych przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych
kierunkach powinny być z desek grubości co najmniej 25 mm.
6. Stężenia ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej
górnego i dolnego ich końca.
7. Lężnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewniać
sztywny układ trójkątny. W przypadkach gdy w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych lężni,
funkcję prętów poziomych w układzie trójkątnym powinno spełniać deskowanie.
2
8. Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1-1,4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 daN/m
stojaki powinny być rozstawione co 0,8 m.
9. Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia deskowania.
10.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu:

Wyszczególnienie

Dopuszczalna odchyłka
od projektowanych w
mm

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i
w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań:
a) na 1 m. długości do

± 25

b) na całe przęsło nie więcej niż

± 75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn
deskowania i linii przecięcia
±5

a) na 1 m. szerokości, nie więcej niż:
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b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż:
± 20

• w fundamentach
• w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących
stropy monolityczne

± 10

• w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m.

± 15

• w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami

± 10

• w belkach i łukach

±5

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:
• w długości i szerokości płyt (tarcz):
<1 m

±2

od 1 do 3 m.

±4

>5 m

± 10

±2
• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych
11.
Deskowania przestawne powinny w zasadzie być stosowane do elementów budynków powtarzających się, głównie ścian i stropów. Deskowanie powinno składać się z tarcz
łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia. Tarcze mogą być drobno-, średnio- i
wielkowymiarowe.
12.
Deskowania tradycyjne ław lub stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek
grubości 38 mm lub bali 50 mm.
13.
Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą
wykopu w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne
w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w
grunt na głębokość około 0,6 m., a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.
14.
Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy jednoczesnym wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozpórek.
4. Deskowanie belek i podciągów
1. Deskowanie tradycyjne belek i podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jeżeli przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, należy zastosować elementy stężające i pomocnicze w postaci desek dociskowych,
zastrzałów, rozpórek itp.
2. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. Wykonywać je należy z
desek grubszych niż tarcze boczne, które je obejmują. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny być ustawione na ryglach przybitych do stojaków lub na
poszerzonych głowicach stojaków.
5. Deskowanie stropów wylewanych i wylewek stropowych
Deskowania należy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych od 3,0-6,0 m
i szerokościach 0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowań w korytarzach wewnętrznych rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach
przybitych do ścian hakami. Dla rozpiętości 3,0-6,0 m rygle należy ułożyć na rusztowaniu
stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości pomieszczenia.
6. Odbiór rusztowań i deskowań
1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-B/B 00.00.00
2. Warunki szczegółowe odbioru Rusztowań
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a) Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy
sprawdzać:
• przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w
trakcie betonowania),
• szczelność deskowania,
• wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,
• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
b) Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą pozytywny wynik, deskowanie należy uznać za
wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie.
c) W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.
d) W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub
powstała by możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy
uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie.
e) Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.
7. Usuwanie rusztowań i deskowań
1. Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
3. Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji nośnych może być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu
prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór
rusztowań należy przeprowadzać w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
4. Usunięcie bocznych elementów deskowania przynoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie.
5. Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu
przez beton:
a) dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w
stropach 2 MPa w ścianach,
b) dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonanych w okresie obniżonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,
c) dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m. -100% projektowanej wytrzymałości betonu.
d) Rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie aby nie niszczyć
materiału; materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do ponownego wykorzystania.

1.2.3 ROBOTY BETONOWE – ST- B/B 02.03.00 – CPV 45262310-7
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania
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2. Zakres stosowania ST
Jak w punkcie 1.1.2.
3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót dla wykonania elementów betonowych i żelbetowych
1. Podłoży betonowych
2. Nadproży
3. Innych elementów konstrukcyjnych

4. Materiały
1. Podłoża betonowe pod izolacje
2. Podłoża betonowe pod posadzki

5. Sprzęt
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
• dźwig samojezdny do układania szalunków i zbrojenia
• pompa do podawania mieszanki betonowej
• płyta wibracyjna lekka
• wibrator wgłębny
6. Transport
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
7. Wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST- B/B 00.00.00.
8. Wykonanie - Roboty zbrojarskie
1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS,
klasy A-l gatunków St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-l 11 gatunku 34GS, klasy A-l 11 N gatunku 20G2W, drut klasy D-l ciągniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-l i Dp-l ze stali gatunków
St2S i 10G. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie określone normami państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia dostosowania w
budownictwie wydanego przez ITB.
2. Właściwości mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-III i A-IIIN są określone w PN-81/H-84023
i PN-82/H-93215. Właściwości mechaniczne stali gatunku St2S są określone w PN-72/H84020. Właściwości mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G są określone w świadectwach 335/82 i 402/80.
3. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające:
znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.
4. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni.
5. Pręty ze stali klasy A-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów.
6. Pręty ze stali klasy A-ll powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się
ukształtowane dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka
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poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) do osi podłużnej pręta pod kątem 60° i
równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej długości pręta. Pręty ze stali 20G2Y dla odróżnienia ich od prętów ze stali 18G2 powinny być cechowane trwale czerwoną farbą przez
malowanie końców prętów z jednej strony każdej wiązki lub namalowanie na każdym kręgu jednego pasa o szerokości co najmniej 20 mm.
7. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich powierzchni
powinny znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się
żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej strony pod kątem 300°. Pręty ze stali 20G2VY klasy
A-IIIN dla odróżnienia ich od prętów ze stali 34GS mają nawalcowane dodatkowe żeberka
podłużne o długości odpowiadającej trzem odstępom pomiędzy żeberkami poprzecznymi,
po obu stronach pręta.
8. Druty zbrojeniowe klasy D-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Należy stosować w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności wymiarów średnicy określonych w normie państwowej.
9. Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu.
10.
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na
budowę w gotowej postaci, w kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i strzemiona powinny być powiązane w wiązki.
11.
Kotwy do łączenia prefabrykatów w złączach powinny być dostarczone na budowę w
kompletach powiązanych w wiązki lub w pojemnikach.
12.
Na każdej wiązce zbrojenia powinna być umieszczona tabliczka z podaniem numerów prętów, rodzaju stali, długości i liczby prętów w wiązce.
13.
Użyte do zbrojenia konstrukcji z elementów prefabrykowanych pręty stalowe powinny mieć czystą powierzchnię bez śladu smarów, ziemi, łuszczącej się rdzy itp. Zanieczyszczeń.
14.
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz
prętów poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego (garbowego).
15.
Wszystkie gwintowane części zbrojenia, łączników, śrub itp. powinny natłuszczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
16.
Prefabrykaty (sprężone) powinny być ułożone w konstrukcji w sposób i w miejscach
zgodnych z projektem. Elementy ułożone obok siebie nie powinny różnić się wiekiem (licząc od daty produkcji) o więcej niż 2 tygodnie.
17.
Zbrojenie wystające z elementów prefabrykowanych, stanowiące wzmocnienie połączenia z betonem uzupełniającym, powinno być oczyszczone, wyprostowane, a następnie wygięte do kształtu przewidzianego w projekcie.
18.
W przypadku gdy elementy prefabrykowane są układane jeden obok drugiego i zastępują jednocześnie dolne deskowanie, należy szczeliny między nimi uszczelnić w sposób zabezpieczający przed przeciekaniem zaczynu cementowego w trakcie układania betonu uzupełniającego.
19.
Zbrojenie betonu uzupełniającego należy wykonywać zgodnie z projektem. Zaleca
się stosowanie zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletów.
20.
Zbrojenie betonu uzupełniającego powinno być należycie połączone ze zbrojeniem
wystającym z prefabrykatów. Połączenie może być wykonane za pomocą wiążą nią drutem lub spawania.
21.
Nie dopuszcza się łączenia zbrojenia betonu uzupełniającego przez spawanie z wystającymi końcówkami cięgien sprężających lub elementów zakotwień.
22.
Podstawowa długość zakotwienia dla prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez haków stosować wg tabeli:
Klasa stali

A-0, A-l

Klasa betonu
B10, B12.5

B15, B17,5

B20

B25

50d

40d

35d

30d
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A-ll, A-III

45d

-

40d

35d

45d
40d
A-III N
23.
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
24.
oględziny,
25.
badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
26.
badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
27.
badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem.
28.
Dopuszczalne odchylenia wymiarów w wykonaniu zbrojenia:
Określenie wymiarów

Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:
1. w długości elementu
2. w szerokości (wysokości) elementu
3. przy wymiarze do 1 m
4. przy wymiarze powyżej 1 m.
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:
• przy średnicy d < 20 mm
•
przy średnicy d > 20 mm

±10m
±5mm
±10m

±10 mm
± 0,5d
± 2d

W położeniu odgięć prętów
W grubości warstwy otulającej

+10 mm

W położeniu połączeń (styków) prętów

± 25 mm

9. Wykonanie - Roboty betoniarskie konstrukcyjne
1. Materiały
a) W projekcie przewidziano beton B-20 dla elementów konstrukcyjnych oraz B-10 jako
tzw. „chudy beton” (grubość min. 10 cm)
b) Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych.
c) Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chronionyprzed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów.
d) Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu niepowinien być dłuższy niż:
• 30 dni przy cementach szybkotwardniejących,
• 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej,
• 3 miesiące przy innych rodzajach cementu.
e) Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem
jakości, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości powinny być składowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być
oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu.
f) Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu:
Marka cementu portlandzkiego

Klasa betonu

25

B7,5 - B30

35

B20 - B40

45

B30 - B50
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55
ponad B40
g) Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi.
h) Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia.
i) Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.
j) Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
k) Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez
sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
l) W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien
być mniejszy od:
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
• 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
m) Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub w marce wodoszczelności powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niż 2%.
n) Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem,
frakcją, gatunkiem i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem.
o) Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, można
magazynować w jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm nie różni się
więcej niż o 10%.
p) Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m., przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska.
q) Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
r) Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w sposób
obliczeniowy. Proporcje te można również ustalić doświadczalnie.
s) Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzać w każdym
przypadku, gdy wymagana wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi co najmniej 30
MPa i we wszystkich pozostałych, gdy:
• brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach wytrzymałościowych,
• cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych,
•
stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach
wykonywania betonu nie było uprzednio sprawdzone.
• Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób
podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni.
2. Wykonanie - mieszanka betonowa
a) Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej
zarobienia.
b) Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej:
Temperatura zewnętrzna

Najdłuższy okres przetrzymywania
mieszanki, (h)

+20°C

1

Powyżej +20°C

1,0-0,75

Poniżej +20°C

1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie

0,5

c) Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne.
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d) Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne.
e) Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
• naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
• zanieczyszczenia,
• zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi.
f) Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki
został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji.
g) Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy
stosowaniu stożka opadowego.
h) W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie
najmniejsza,
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
• przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.
i) Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki
następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub -jeżeli jest to niemożliwe - w
pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
j) Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli
dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej
ułożenia.
k) Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
l) Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce
ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń
powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.
3. Wykonanie - betonowanie
a) Wymagania ogólne:
• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszanki,
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną
mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,
• w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania.
b) Wymagania szczegółowe
• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
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–
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–

wykonanie zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy
roboczej,
wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itp.,
gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone
wodą bezpośrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów
powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do
deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny
być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
Wysokość swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0 m.
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości jak 3, 3,5 i
5 m. należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp.
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu
mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m. należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenia do redukcji
prędkości spadającej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych buławowych odległość sąsiednich
zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień
działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie
powinna być większa o 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części).
Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę
poprzednio ułożonej mieszanki.
Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej i gęsto plastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47
kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0,8 m.; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach
0,2-0,8 m.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa
związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora,
jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2
MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować
nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinna
być dokonywane jednocześnie i bez przerw.

10. Wykonanie - podłoża betonowe
1. Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyszczone powierzchnie elementów prefabrykowanych dokładnie zwilżyć przez kilkakrotne obfite polanie wodą. W chwili rozpoczynania betonowania powierzchnie prefabrykatów powinny być dobrze wilgotne, jednak
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bez nadmiaru wody stojącej, np. w zagłębieniach.
2. Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi.
3. Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie
dachowe lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od
podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.
4. Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed
przystąpieniem do robót pokrywczych lub izolacyjnych. Prześwit miedzy powierzchnią
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m Nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien
wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami podłoża.
5. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża z płyt dachowych prefabrykowanych powinien wynosić w przypadku:
a) płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach
prefabrykowanych -12 m.,
b) płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m.,
c) płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach
prefabrykowanych - 24 m.,
d) płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m.
6. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy cementowej (gładzi) powinien wynosić w przypadku:
a) betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych 3-6 m,
b) gładzi cementowej na płytach dachowych 2-4 m.,
c) gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,5-2 m.
7. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych. Dla krajowych warunków klimatycznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić 20-40 mm, a szerokość szczelin obwodowych, tj. Oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku lub budynków sąsiednich ok. 20
mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej powinna wynosić 5-20
mm.
8. Podłoża z płyt dachowych żelbetowych lub warstwowych powinny mieć możność swobodnego odkształcania się na podporach. Płyty powinny być oparte za pośrednictwem
podkładek ślizgowych z papy lub folii.
9. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokości 5 mm w gładzi cementowej o rozstawie 1,5- 2 m. Nie wymagają wypełnienia, natomiast szczeliny o szerokości
ponad 5 mm o rozstawie 2-4 m. Powinny być wypełnione kitem asfaltowym.
11. Wykonanie - podkłady pod izolacje
1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy
stosować następujące klasy betonu w podkładach:
2. przy przeponach z materiałów bitumicznych B10,
3. przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10,
4. przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20.
5. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka.
6. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym
niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od
krawędzi.
7. W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w
kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej lecz nie mniejsze niż 1%.
8. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany
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roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
9. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%
10.
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
11.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż
5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż O °C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż O °C.
12.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.
13.
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych.
12. Kontrola jakości robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.
a) Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny być podane:
• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów
lub części budowli,
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,
b) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
c) Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:
• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
• dozowania składników mieszanki betonowej,
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
• cech wytrzymałościowych betonu,
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.
d) Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników
kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
e) Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
f) Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań
betonu przewidzianych planem kontroli.
g) Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o
jakości betonu.
h) Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:
• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne
dane,
• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność),
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• okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
i) Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.
j) Mieszanka betonowa używana przy montażu konstrukcji prefabrykowanych do wypełniania wieńców i złączy powinna zapewniać uzyskanie klasy betonu przewidzianej w
projekcie.
k) Dla kontroli wytrzymałości betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach należy wykonywać odpowiednią liczbę próbek kontrolnych i przechowywać je w
zbliżonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukcji.

13. Obmiar Robót
1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00
2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiaru Robót jest:
3
3
• dla betonu – 1 m betonu, z dokładnością do 0,1 m . Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu
• dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 kg (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia zależności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w
kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z
Dokumentacji Projektowej bez spawów.
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiałów w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowej
14.Odbiór robót
1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Warunki szczegółowe odbioru Robót
a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,
d) dokonać szczegółowych oględzin robót,
e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
15.Przepisy związane
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.2.5. POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE - ST- B/B 02.07.00 – CPV
45261000-4
1. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z wykonaniem pokrycia i obróbek blacharskich
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2. Materiały
1. blacha trapezowa T35
2. blacha płaska gr.0,5 mm
3. wkręty samogwintujące do blach
4. zaprawa cementowa M-12
3. Sprzęt
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
1. Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej, powlekanej o grubości 0,5 do 0,6 mm.
2. Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem należy zabezpieczać obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa.
3. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób,
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
4. Uchwyty rynnowe systemowe dla wybranego typu rynien.
5. Uchwyty rynnowe należy mocować wkrętami budowlanymi do desek okapowych.
Odległość między uchwytami powinna wynosić od 50 do 80 cm.
6. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.
7. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie
połaci.
8. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż
20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.
9. Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane
w taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową.
10.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm
przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na długości 2 m. nie powinno być większe niż 3 mm.
11.
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian systemowymi uchwytami
do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych iż 3 m oraz zawsze
na końcach rur i pod kolankami omijającymi uskoki lub gzymsy.
12.
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w
spoiny muru, przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w
ścianie betonowej lub za pomocą kotew wkręcanych lub wbijanych.
13.
Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z boku rury) gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza.
6.Kontrola jakości robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.Obmiar Robót
1. Ogólne zasady obmiaru Robót
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Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Jednostki obmiaru
2
Jednostką obmiaru Robót dla przewodów wentylacyjnych jest 1 m powierzchni
2
pokrycia, z dokładnością do 0,1 m . Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię
8.Odbiór robót
1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Warunki szczegółowe odbioru Robót
• Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
• Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
• Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,
• Dokonać szczegółowych oględzin robót,
• W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
9.Przepisy związane
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.2.6. ROBOTY CIESIELSKIE - ST- B/B 03.14.00 – CPV 45422000-1
1. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z robotami
ciesielskimi

2. Materiały
- ściany, stropy, więźba dachowa, okładziny ścian
3. Sprzęt.
Do transportu oraz montażu konstrukcji drewnianych można stosować dowolny sprzęt.

1.

Transport.

Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza się dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiały transportowane układać należy na całej powierzchni ładunkowej równomiernie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem
podczas transportu. Transport elementów stolarki wykończeniowej i dekoracyjnej zapewnić należy transportem krytym, zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.

2.

Wymagania.

Przekroje oraz rozmieszczenie elementów ciesielskich więźby powinny odpowiadać podanym
wielkościom w dokumentacji projektowej. Jeżeli zakłada się konieczność obróbki końców elementów podczas montażu należy przewidzieć większe ich długości od przyjętych wymiarami
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projektowymi. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez
przybicie do krokwi koszowej końców krokwi opartych na wrębie. Do złączy konstrukcyjnych
należy stosować gwoździe okrągłe lub kwadratowe o średnicach od 1/6 do 1/11 grubości łączonych elementów. Gwoździe należy wbijać z dwóch stron elementu, tak aby końce nie wychodziły na zewnątrz oraz co najmniej w 2 rzędach i 2 szeregach. łączeniu elementów na
sworznie lub śruby, otwory, w których będą one umieszczone powinny stanowić 97% ich średnicy. Jako łączniki należy stosować elementy ze stali nierdzewnej. Elementy więźby mające
kontakt z murem lub wieńcem betonowym w miejscach styku należy izolować co najmniej 1
warstwą papy asfaltowej. Przyjmuje się dopuszczenie następujących odchyłek w wymiarach
elementów i ich rozmieszczeń: • grubość i szerokość belek +3mm/-2mm • grubość i szerokość
krawędziaków +3mm/-2mm • grubość tarcicy +1mm • grubość łat +1mm • szerokość łat
+2mm/-1mm • rozstaw krokwi +10mm/-10mm • położenie łaty ±2mm/1mb < ±3mm • odchylenie
płaszczyzny deskowania. Łacenia lub płatwi od 3 metrowej łaty kontrolnej w kierunku prostopadłym do spadku połaci -5mm/3mb • j.w. w kierunku równoległym -10/3mb • ugięcie płatwi i
krokwi oraz łat 1/150 rozpiętości tych elementów.

3. Kontrola jakości robót.
Dokonana zostanie wg zasad ogólnych kontroli zawartych w ST- B/B 00.00.00.

4. Obmiar robót.
Określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem akceptowanych przez NI zmian i wymiarów sprawdzonych w naturze.

5. Odbiór robót.
Odbiór ciesielskich konstrukcji drewnianych będzie prowadzony w trakcie postępu prac jako
odbiory międzyoperacyjne, a po ich całkowitym wykonaniu jako odbiór końcowy. Podstawą
oceny technicznej wykonanych robót jest sprawdzenie jakości w następujący sposób: • sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów przy robotach ciesielskich i stolarskich; • sprawdzenie wykonania elementów przed ich montażem; • sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji. Badanie elementów przed ich montażem powinno objąć: • sprawdzenie połączeń z
wymaganiami dokumentacji przekrojów zasadami sztuki budowlanej; • sprawdzenie przekrojów
zastosowanych elementów z dokumentacją techniczną; • sprawdzenie wilgotności drewna; •
ocena wyglądu zewnętrznego.

6. Podstawa płatności.
Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie
i umowie. Jeżeli zostało to przewidziane umową rozliczenia częściowego można dokonać po
określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania określone w ST, PB.

7. Przepisy związane.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I Roboty
ogólnobudowlane ITB wydanie II;
• PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi. •
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.
• PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
• PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem statycznym.
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• PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na docisk
do podłoża dla łączników trzpieniowych.

1.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ST- B/B 03.00.00.
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania
2. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania podano w ST- B/B 00.00.00.
3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych
2. Robót tynkarskich
3. Robót izolacyjnych, w tym izolacji cieplnych
4. Robót blacharskich
5. Posadzek
6. Stolarki okiennej i drzwiowej
7. Okładzin
8. Robót malarskich

1.3.2 POSADZKI – ST- B/B 03.03.00 – CPV 4543211-8
1.Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót dla wykonania posadzek
2.Materiały
terakota, gres antypoślizgowy,
3.Sprzęt
pompa do podawania mieszanki betonowej
Szpachle i pace zębate
Młotek gumowy
Poziomnice
Pace do spoinowania
Fugownica z rączką
Gąbka
Łamacze
Szczypce
Gilotyny do cięcia płytek
Trasownik do płytek
Młotek metalowy
Piła z brzeszczotem wolframowym
Wiertła do glazury
Pilniki i tarniki
inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4.Transport
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.Wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych i PCV
1. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz
nasycone wodą.
2. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
3. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.
4. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład
powinien być wykonany ze spadkiem.
5. Do wykonywania posadzki z wykładzin PVC można przystąpić po zakończeniu
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapeciarskich oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych,
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.
6. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie
powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na klika dni
przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
7. Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą
wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2 mm.
8. Przed przystąpieniem do układania wykładzin PVC podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony.
9. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy
dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz.
przed układaniem.
10.
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i
luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3
cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują
deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być
przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.
11.
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru.
12.
Spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do
ściany z oknami; spoiny nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narażonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach
wzorzystych wzór powinien być dopasowany na stykających się ze sobą arkuszach.
13.
Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu
zachodzących na siebie brzegami arkuszy.
14.
Arkusze wykładziny lub płytki należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż: 0,5 mm - między arkuszami oraz 0,8 mm
-między płytkami.
15.
Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2
mm/m. i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
16.
Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych
kształtowników metalowych lub progów drewnianych.
17.
W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz
w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki mię49
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dzy arkuszami lub płytkami PVC powinny być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PVC antyelektrostatycznych.
Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i
uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający należy ściąć równo z
powierzchnią posadzki.
18.
Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PVC. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.
19.
Posadzki z wykładziny gumowej należy wykonywać zgodnie z projektem,
który powinien określać konstrukcję podłogi, rodzaj wykładziny, oraz sposób wykończenia przy ścianach.
20.
Posadzki z wykładziny gumowej powinny być układane na takich samych
podkładach, jak posadzki z wykładziny PVC.
21.
Wilgotność podkładów pod wykładziny gumowe nie może być większa
niż:podkładu cementowego - 3%, płyt wiórowych - 9%. Wilgotność podkładu powinna być zbadana bezpośrednio przed przystąpieniem do układania wykładziny
gumowej, a wynik pomiaru należy wpisać do dziennika budowy. Badanie wilgotności podkładu należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych.
Wykonanie posadzki z terakoty
Wszystkie podłoża, do których mają być mocowane płytki, muszą być nośne, o stałej
i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Przyczepność istniejących tynków lub płytek ceramicznych należy sprawdzić przez opukiwanie młotkiem lub trzonkiem szpachelki.
Głuchy dźwięk oznacza, że tynk lub płytki odspoiły się od ściany. Powłoki odspojone, a także tynki bardzo słabe oraz takie, z których nie usunięto zanieczyszczeń
zmniejszających przyczepność zapraw klejących, należy usunąć mechanicznie
przez odkucie.
Słabo przyczepne, łuszczące się, a także nie odporne na zmywanie wodą powłoki
malarskie należy usunąć. Przyczepność powłoki można sprawdzić poprzez jej nacięcie ostro zakończonym nożem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej, a następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby nastąpi oderwanie fragmentu powłoki,
należy ją uznać jako słabo przyczepną.
Podłoża pod płytki muszą wykazywać dostateczną równość. Do jej sprawdzenia
używa się prostej 2-metrowej łaty lub długiej poziomnicy. Prześwity pod łatą, należy wyraźnie zaznaczyć. Nierówności podłoży ściennych należy zniwelować przy
użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej lub jeśli wymagana jest dodatkowo naprawa podłoża i wypełnienie dużych ubytków zaprawy szpachlowo-renowacyjnej.
Przed zastosowaniem zapraw wyrównawczych, podłoża należy zagruntować.
Wyprawy już wygładzone należy zmatowić przez przeszlifowanie gruboziarnistym
papierem ściernym. Przeszlifowania wymagają zawsze dobrze przyczepne powłoki malarskie oraz jastrychy. Powierzchnie poddane szlifowaniu należy starannie oczyścić z powstałego pyłu .
Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe i tynki o nierównej grubości) oraz podłoża pylące należy zagruntować. Podłoża piaszczące lub
kredujące, a także wymagające poprawy wodoodporności (np. jastrychy anhydrytowe i płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych) należy zagruntować. Powierzchnie podłóg narażone na zwiększone działanie wody należy
uszczelnić przy użyciu płynnej folii oraz odpowiedniej taśmy i kołnierzy wzmacniających. Powłoka uszczelniająca powinna być wykonana przez nałożenie co najmniej dwóch warstw płynnej folii.
Przed przystąpieniem do układania płytek należy starannie rozplanować ich położenie względem krawędzi ścian i innych elementów. W narożach, przy ościeżnicach
drzwiowych, nad obrzeżami wanien i brodzików, rozmieszczenie płytek należy
zaplanować tak, aby płytka skrajna pozostała w całości lub aby z niej odciąć jedynie wąski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplanowując układ płytek należy wziąć
pod uwagę szerokość spoin.
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W celu przygotowania zaprawy klejącej, suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody,
mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Następnie zaprawę należy odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 min. i ponownie dokładnie pomieszać. Przygotowana zaprawa klejąca powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę
ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. Należy przestrzegać czasu zużycia
zaprawy. Twardniejącej masy nie wolno rozrabiać wodą, ani mieszać ze świeżym
materiałem.
Zaprawę klejącą należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź
pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią
pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do podłoża. Wielkość zębów pacy powinna
być dobrana do wielkości płytek.
W przypadku płytek o długości boku do 5 cm, stosuje się pace o zębach 3 mm; przy
długości boku 5-10 cm - pace o zębach 4 mm, przy długości boków 10-20 cm pace o zębach 6 mm, a przy płytkach o bokach większych niż 20 cm - pace o zębach 8 lub 10 mm. W przypadku płytek z wyraźnie profilowaną stroną tylną, wielkości zębów pacy należy odpowiednio zwiększyć. Należy zwrócić uwagę, aby
średnia grubość zaprawy klejącej nie przekraczała 5 mm. Wielkość powierzchni
pokrytej zaprawą należy dostosować do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.
Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i
następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Stosowanie krzyżyków dystansowych ułatwia utrzymanie stałej szerokości spoin. Płytek
przed przyklejeniem nie należy moczyć w wodzie!
Płytki zaleca się dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa
klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Stopień rozprowadzenia zaprawy można sprawdzić poprzez podważenie i odklejenie jednej płytki.
Jeśli powierzchnia płytki jest większa niż 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawę klejącą należy nanosić zarówno na podłoże, jak i na odwrotną stronę płytki, aby uzyskać co
najmniej 90% powierzchni klejenia. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w
miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych,
powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki.
W celu spełnienia tego warunku, zaprawę klejącą należy nanosić na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą
wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem zaprawy klejącej należy usunąć
krzyżyki dystansowe, a następnie wydra pać ze spoin nadmiar zaprawy.
Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do
spoinowania nie przebarwia trwale płytek. Dotyczy to szczególnie płytek z porowatą lub chropowatą powierzchnią licową, szkliwionych szkliwami matowymi, nieszkliwionych i polerowanych. Przy uzasadnionych obawach, należy zmienić kolor
zaprawy spoinowej lub zastosować środek zabezpieczający przed przebarwieniem.
Prace związane ze spoinowaniem należy prowadzić w temperaturze 5 - 25°C. Do
spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest
stwardniała i dostatecznie wyschnięta, tj. po ok. 48 godzinach od ułożenia płytek.
Szczeliny między płytkami powinny mieć jednakową głębokość oraz być oczyszczone z resztek zaprawy klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Po oczyszczeniu,
przed spoinowaniem fugami cementowymi, krawędzie płytek należy zwilżyć za
pomocą wilgotnej gąbki
Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do czystego pojemnika zawierającego odpowiednią ilość wody i mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Następnie zaprawę należy odstawić na czas dojrzewania wynoszący ok. 5 minut i ponownie dokładnie zamieszać. Kolejne partie zaprawy muszą być przygo-
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towywane zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie wody może
powodować różnice kolorystyczne.
Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w szczeliny między płytkami za pomocą
pacy do spoinowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wypełnia się ruchami
ukośnymi w stosunku do krawędzi płytek. Przekrój szczelin powinien być głęboko,
równomiernie i dokładnie wypełniony zaprawą do spoinowania.
W przypadku spoinowania płytek posadzkowych można posłużyć się gumowym
zgarniakiem.
Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostające na powierzchni płytek należy usunąć za pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki lub
pacy z gąbką, ruchami ukośnymi do przebiegu spoin. Czynność tę trzeba wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin, odsłaniania
kruszywa na skutek wymywania spoiwa z zaprawy, czy też nadmiernego nasączenia powierzchni spoiny wodą. Przy stosowaniu fugi epoksydowej należy oczyścić powierzchnię płytek z resztek fugi przed jej wyschnięciem.
Wyschnięty nalot na powierzchni płytek należy usunąć miękką ściereczką, unikając
wcierania pyłu w wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy, spoiny należy równomiernie zwilżać przy pomocy wilgotnej, gładkiej gąbki.
Świeżo wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed deszczem, rosą, wodą
rozpryskową, wiatrem, przeciągami, silnym nasłonecznieniem i mrozem. Zaleca
się, aby w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacji wyspoinowane wykładziny
myć wyłącznie czystą wodą.
Zabrudzenia po zaprawach klejących i spoinujących można usunąć zmywaczem
osadu cementowego, stare zabrudzone spoiny środkiem, a oczyszczoną całość
można zabezpieczyć środkiem do konserwacji płytek.

6.Kontrola jakości robót
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- B/B 00.00.00
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00
Jednostki obmiaru
2
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m powierzchni wykonanej posadzki, z dokład2
nością do 0,1 m . Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- B/B 00.00.00
Warunki szczegółowe odbioru Robót
a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,
d) dokonać szczegółowych oględzin robót,
e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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9. Przepisy związane
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

1.3.3 OBŁOŻENIE ŚCIAN GLAZURĄ – ST-B/B 03.04.00, CPV 45431200-9
1.Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z obłożeniem ścian glazurą
2.Materiały
ceramiczne płytki szkliwione zgodnie z PN-EN 87:1994 (5),
emulsja gruntująca
listwy i narożniki wykończeniowe
zaprawa klejowo-wyrównująca – zgodnie z PN-75/B-10121 (3)
zaprawa fugowa – zgodnie z PN-75/B-10121 (3)
3.Sprzęt
Szpachle i pace zębate
Młotek gumowy
Poziomnice
Pace do spoinowania
Fugownica z rączką
Gąbka
Łamacze
Szczypce
Gilotyny do cięcia płytek
Trasownik do płytek
Młotek metalowy
Piła z brzeszczotem wolframowym
Wiertła do glazury
Pilniki i tarniki
4.Transport
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.Wymagania
1. Wszystkie podłoża, do których mają być mocowane płytki, muszą być nośne, o
stałej i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków
antyadhezyjnych, resztek farb itp. Przyczepność istniejących tynków lub płytek ceramicznych należy sprawdzić przez opukiwanie młotkiem lub trzonkiem szpachelki. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk lub płytki odspoiły się od ściany. Powłoki odspojone, a także tynki bardzo słabe oraz takie, z których nie usunięto zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zapraw klejących, należy usunąć mechanicznie przez odkucie.
2. Słabo przyczepne, łuszczące się, a także nie odporne na zmywanie wodą powłoki
malarskie należy usunąć. Przyczepność powłoki można sprawdzić poprzez jej nacięcie ostro zakończonym nożem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej, a następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby nastąpi oderwanie fragmentu powłoki,
należy ją uznać jako słabo przyczepną.
3. Podłoża pod płytki muszą wykazywać dostateczną równość. Do jej sprawdzenia
używa się prostej 2-metrowej łaty lub długiej poziomnicy. Prześwity pod łatą, należy wyraźnie zaznaczyć. Nierówności podłoży ściennych należy zniwelować przy
użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej lub jeśli wymagana jest dodatkowo na53
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prawa podłoża i wypełnienie dużych ubytków zaprawy szpachlowo-renowacyjnej.
Przed zastosowaniem zapraw wyrównawczych, podłoża należy zagruntować.
4. Tynki gipsowe nie mogą być zatarte na gładko ani filcowane. Wyprawy już wygładzone należy zmatowić przez przeszlifowanie gruboziarnistym papierem ściernym. Przeszlifowania wymagają zawsze dobrze przyczepne powłoki malarskie.
Powierzchnie poddane szlifowaniu należy starannie oczyścić z powstałego pyłu.
5. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe i tynki o nierównej grubości) oraz podłoża pylące należy zagruntować. Podłoża piaszczące
lub kredujące, a także wymagające poprawy wodoodporności (np. jastrychy anhydrytowe i płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych) należy zagruntować. Powierzchnie ścian narażone na zwiększone działanie wody należy
uszczelnić przy użyciu płynnej folii oraz odpowiedniej taśmy i kołnierzy wzmacniających. Powłoka uszczelniająca powinna być wykonana przez nałożenie co najmniej dwóch warstw płynnej folii.
6. Przed przystąpieniem do układania płytek należy starannie rozplanować ich położenie względem krawędzi ścian i innych elementów. W narożach, przy ościeżnicach drzwiowych, nad obrzeżami wanien i brodzików, rozmieszczenie płytek należy zaplanować tak, aby płytka skrajna pozostała w całości lub aby z niej odciąć
jedynie wąski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplanowując układ płytek należy
wziąć pod uwagę szerokość spoin.
7. W celu przygotowania zaprawy klejącej, suchą mieszankę należy wsypywać
stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody,
mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Następnie zaprawę należy odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 min. i ponownie dokładnie pomieszać. Przygotowana zaprawa klejąca powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę
ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. Należy przestrzegać czasu zużycia
zaprawy. Twardniejącej masy nie wolno rozrabiać wodą, ani mieszać ze świeżym
materiałem.
8. Zaprawę klejącą należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź
pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią
pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do podłoża. Wielkość zębów pacy powinna
być dobrana do wielkości płytek.
9. W przypadku płytek o długości boku do 5 cm, stosuje się pace o zębach 3 mm;
przy długości boku 5-10 cm - pace o zębach 4 mm, przy długości boków 10-20
cm - pace o zębach 6 mm, a przy płytkach o bokach większych niż 20 cm - pace o
zębach 8 lub 10 mm. W przypadku płytek z wyraźnie profilowaną stroną tylną,
wielkości zębów pacy należy odpowiednio zwiększyć. Należy zwrócić uwagę, aby
średnia grubość zaprawy klejącej nie przekraczała 5 mm.
10.
Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą należy dostosować do możliwości
ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy
klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie
przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy
usunąć z podłoża i nanieść nową.
11.
Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Stosowanie krzyżyków dystansowych ułatwia utrzymanie stałej szerokości
spoin. Płytek przed przyklejeniem nie należy moczyć w wodzie!
12.
Płytki zaleca się dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Stopień rozprowadzenia zaprawy można sprawdzić poprzez podważenie i odklejenie jednej płytki.
13.
Jeśli powierzchnia płytki jest większa niż 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawę klejącą należy nanosić zarówno na podłoże, jak i na odwrotną stronę płytki, aby uzyskać co najmniej 90% powierzchni klejenia. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie
eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej
powierzchni płytki. W celu spełnienia tego warunku, zaprawę klejącą należy na-
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nosić na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
14.
Przed stwardnieniem zaprawy klejącej należy usunąć krzyżyki dystansowe, a
następnie wydrapać ze spoin nadmiar zaprawy.
15.
Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do spoinowania nie przebarwia trwale płytek. Dotyczy to szczególnie płytek
z porowatą lub chropowatą powierzchnią licową, szkliwionych szkliwami matowymi, nieszkliwionych i polerowanych. Przy uzasadnionych obawach, należy zmienić kolor zaprawy spoinowej lub zastosować środek zabezpieczający przed przebarwieniem.
16.
Prace związane ze spoinowaniem należy prowadzić w temperaturze 5 25°C. Do spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i dostatecznie wyschnięta, tj. po ok. 48 godzinach od ułożenia
płytek. Szczeliny między płytkami powinny mieć jednakową głębokość oraz być
oczyszczone z resztek zaprawy klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Po oczyszczeniu, przed spoinowaniem fugami cementowymi, krawędzie płytek należy zwilżyć za pomocą wilgotnej gąbki
17.
Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do czystego pojemnika zawierającego odpowiednią ilość wody i mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej
grudek masy. Następnie zaprawę należy odstawić na czas dojrzewania wynoszący ok. 5 minut i ponownie dokładnie zamieszać. Kolejne partie zaprawy muszą
być przygotowywane zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie
wody może powodować różnice kolorystyczne.
18.
Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w szczeliny między płytkami za
pomocą pacy do spoinowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wypełnia się ruchami ukośnymi w stosunku do krawędzi płytek. Przekrój szczelin powinien być
głęboko, równomiernie i dokładnie wypełniony zaprawą do spoinowania.
19.
W przypadku spoinowania płytek posadzkowych można posłużyć się gumowym zgarniakiem.
20.
Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostające na
powierzchni płytek należy usunąć za pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki lub
pacy z gąbką, ruchami ukośnymi do przebiegu spoin. Czynność tę trzeba wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin, odsłaniania
kruszywa na skutek wymywania spoiwa z zaprawy, czy też nadmiernego nasączenia powierzchni spoiny wodą. Przy stosowaniu fugi epoksydowej należy oczyścić powierzchnię płytek z resztek fugi przed jej wyschnięciem.
21.
Wyschnięty nalot na powierzchni płytek należy usunąć miękką ściereczką,
unikając wcierania pyłu w wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy, spoiny należy równomiernie zwilżać przy pomocy wilgotnej, gładkiej
gąbki. Świeżo wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed deszczem, rosą,
wodą rozpryskową, wiatrem, przeciągami, silnym nasłonecznieniem i mrozem.
Zaleca się, aby w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacji wyspoinowane wykładziny myć wyłącznie czystą wodą.
22.
Zabrudzenia po zaprawach klejących i spoinujących można usunąć zmywaczem osadu cementowego, stare zabrudzone spoiny środkiem, a oczyszczoną
całość można zabezpieczyć środkiem do konserwacji płytek.
6.Kontrola jakości robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania Robót podano w części ogólnej.
2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.Obmiar Robót
1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w części ogólnej.
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2. Jednostki obmiaru
2
Jednostką obmiaru Robót dla obłożenia ścian glazura jest 1 m powierzchni z do2
kładnością do 0,1 m . Płaci się za faktycznie wbudowaną ilość elementów
8.Odbiór robót
3. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w części ogólnej.
4. Warunki szczegółowe odbioru Robót
a) Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
b) Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
c) Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,
d) Dokonać szczegółowych oględzin robót,
e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.3.4 ROBOTY MALARSKIE – ST- B/B 03.05.00, CPV 45442100-8
1. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót dla wykonania powłok malarskich
2. Materiały
farby emulsyjne nawierzchniowe wewnętrzne
3.Sprzęt
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
4.Transport
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
5. Wymagania ogólne
1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i
szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy
powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać
przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają
gruntowania
2. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
6.Wykonanie robót
1. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być
nie większa niż:
a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych – 3%,
b) dla farb emulsyjnych – 4%.
2. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:
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3.

4.

5.

6.

7.

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych
itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw),
z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki,
lampy .),
b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
c) ułożeniu podłóg drewnianych (białych),
d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy
stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. Konfekcjonowana).
Drugie malowanie można wykonywać po:
a) wykonaniu tzw. białego montażu,
b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz
przed ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych,
c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona
(konfekcjonowana).
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania
techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych
miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona
od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych
(wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się
ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona
z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej.
c) Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni).
Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.
Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie
od przewidywanego rodzaju malowania ścian -pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C
i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.
Przy malowaniu powłoki powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,
b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta,
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża
oraz widocznych łączeń lub poprawek; dopuszcza się chropowatość powłoki
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża; powłoki nie powinny
57

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.
8. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny
być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.
9. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie
matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do
gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać
próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i
wsiąkliwość.
10.
Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.
7.Kontrola jakości robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- B/B 00.00.00
2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.Obmiar Robót
8. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00
9. Jednostki obmiaru
2
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m powierzchni wykonanej powłoki malarskiej, z
2
dokładnością do 0,1m . Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię
9.Odbiór robót
1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- B/B 00.00.00
2. Warunki szczegółowe odbioru Robót
a) Badania i odbiory:
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu
ich wykonania w następujących terminach:
– powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
– powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.
• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza
nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż
65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.
• Sprawdzić wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
• Sprawdzić zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w
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świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na
tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.
• Sprawdzić odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką
kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.
• Sprawdzić odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami normy państwowej.
b) Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
c) Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
d) Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,
e) Dokonać szczegółowych oględzin robót,
f) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
10.Przepisy związane
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

1.3.5 RUSZTOWANIA RUROWE - ST- B/B 03.11.00 – CPV 45262100-2
1. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z wykorzystaniem rusztowań rurowych podczas budowy
2. Materiały
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, płyty rusztowaniowe, pomostowe robocze

3. Sprzęt
Rusztowania

zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.

4. Transport
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
5. Wymagania i warunki bezpieczeństwa
1. Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania.
2. Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z
ułożonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający.
3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia mogą
być zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania
pozwala na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania.
4. Dla ramowych rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych na59
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chylenie terenu nie może być większe niż 1%.
5. Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3,0 m a szerokość pomostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m.; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m., licząc od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa.
6. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być
większe niż:
a) 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10,0 m.,
b) 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10,0 m. Odchylenie
od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
7. Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większa niż ±50 mm na całej długości rusztowania, a ram
poziomych i poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania ±20 mm.
8. W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny być
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem.

1.3.6. ELEMENTY OKIENNE I DRZWIOWE - ST- B/B 03.13.00 – CPV
45430000-0
1. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej
2. Materiały
drzwi drewniane
drzwi stalowe
kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
pianka poliuretanowa
masa uszczelniająca silikonowa
10.Sprzęt
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
4. Transport
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5. Wymagania
1. Ościeżnice okienne, drzwiowe, wrotowe powinny być dostatecznie zakotwione w
przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy
powinny się znajdować w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez
zawiasy, tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek.
2. Okna, drzwi i świetliki otwierane oraz połączenia ościeżnic z ościeżem przyległych
ścian powinny być uszczelnione w sposób trwały i zapewniający całkowitą szczelność. Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z
użytkowania wbudowanych elementów.
3. Uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych a elementami
bądź segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody
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określoną normą państwową.
6. Kontrola jakości robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
1. Obmiar Robót
1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Jednostki obmiaru
2
Jednostką obmiaru Robót dla stolarki okiennej i drzwiowej jest 1 m powierzchni z
2
dokładnością do 0,1 m . Płaci się za faktycznie wbudowaną ilość elementów
2. Odbiór robót
1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Warunki szczegółowe odbioru Robót
1.Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do
Robót, wyników pomiarów i badań,
2.Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3.Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,
4.Dokonać szczegółowych oględzin robót,
5.W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.3.7. TYNKI - ST- B/B 03.14.00 – CPV 45410000-0

1. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych
2. Materiały
Gips szpachlowy i budowlany
Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmocnienia naroży pionowych
Tkanina z włókna szklanego
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożne i dylatacyjne
Tynk silikatowy
Siatka zbrojąca do dociepleń
Narożniki i listwy dylatacyjne do dociepleń
11.Sprzęt
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
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4. Transport
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5. Wymagania
5.1 Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania
tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0
C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15
mm.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą  Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz
szorstkie  Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i
kurzu
5.3 Zakres robót zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne Układanie różnego rodzaju tynków składa się z
kilku faz:  Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ
wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te
spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.  Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na
ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki
powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.  Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut
w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  Wykonania gładzi.
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość
1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się
ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. W przypadku tynków
kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat.
III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej
5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać
różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że
powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. Cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie
wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
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temperaturze powietrza nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 20 ºC. Jeżeli Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 4 jest zapowiadany spadek temperatury
poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię
płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany
pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania
tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca,
którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być
nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Narożniki otworów
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie
może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem
o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i
drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej
niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia
odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na
parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i
nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. Tynki cienkowarstwowe Podłoże zagruntować emulsją gruntującą. Następnie nałożyć techniką malarską podkład pod tynki cienkowarstwowe. Tynk mineralny i mozaikowy nakładać stalową pacą i wygładzać w jednym kierunku. Materiał należy nakładać techniką mokre na mokre nie dopuszczając do wyschnięcia
zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować. Tynkowana powierzchnię aż do wyschnięcia należy osłaniać prze wpływem warunków
atmosferycznych (wiatr, słońce, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wachać się w przedziale +5 do +25°C. Aby uniknąć różnic odcieni należy stosować materiał o
tej samej dacie produkcji.

6. Kontrola jakości robót
1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
8. Obmiar Robót
1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Jednostki obmiaru
2
2
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m powierzchni z dokładnością do 0,1 m oraz m
dla listew narożnikowych. Płaci się za faktycznie wbudowaną ilość elementów
b) Odbiór robót
1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Warunki szczegółowe odbioru Robót

63

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do
Robót, wyników pomiarów i badań,
2.Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3.Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,
4.Dokonać szczegółowych oględzin robót,
5.W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanym budynku
kancelarii leśnictwa Terespol w m. Podolanka, dz. geod. 185/3.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

przetargowy

i

kontraktowy

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
instalacji wod-kan w budynku: kancelarii leśnictwa Terespol w m. Podolanka.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- wykonać przekucia w ścianach na projektowane instalacje wod-kan
- wykonać bruzdy ścienne na projektowane instalacje wod-kan
- wykonać bruzdy w posadzce na projektowane wod-kan
- montaż rurociągów wod-kan,
- montaż armatury wodociągowej,
- montaż urządzeń sanitarnych, montaż WC na przygotowanych wcześniej stelażach (ściankach
instalacyjnych)
- montaż podejść kanalizacyjnych,
- montaż rur wywiewnych i rewizji,
- wykonanie izolacji termicznych,
- badania instalacji,
1.4. Ogólne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wod-kan do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich pozyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
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Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji wod-kan mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

- Instalacja wodociągowa bytowo-socjalna w budynku kancelarii leśnictwa Terespol wykonana
będzie z rur z PP,
- przewody wodociągowe prowadzić w posadzce, zgodnie z częścią rysunkową, podejścia do
urządzeń wkuć w ściany,
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji,
urządzenia, wyposażenie wbudowywane w instalację powinny odpowiadać normom przedmiotowym
lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Instalacja kanalizacyjna w budynku kancelarii leśnictwa Terespol wykonana będzie z rur i kształtek
PP.
Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna wykonana będzie z rur PCV SDR 8 ze ścianką litą.
- przewody kanalizacyjne poziome prowadzone będą w posadzce, pionowe po wierzchu ścian do
obudowania płytą gips-karton, podejścia pod urządzenia wkuć w ściany
- przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową,
- Instalacja wodociągowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę
wypływową. Montaż przyborów (umywalka) – tradycyjny, na ścianach (miski ustępowe) - z
zastosowaniem stelaży montażowych. Montaż zlewozmywaka na szafce zlewozmywakowej,
wpuszczany w blat.
2.2. Izolacja termiczna

- Izolację ciepłochronną rurociągów wodociągowych należy wykonać z pianki PE o gr. zgodnie z
projektem wykonawczym
- Izolacja musi posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.3. Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe

Elektryczne podgrzewacze o poj. 10l i mocy elektrycznej 2 kW montowane pod zlewozmywakiem w
kuchni i pod umywalką w łazience.
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2.4. Wyposażenie sanitarne łazienki i kuchni

- umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych, biała, bateria umywalkowa stojąca z korkiem
automatycznym z podłączeniem na rurki metalowe, poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 50cm,
uniwersalna
- przycisk sterujący spłukiwaniem dwufunkcyjny w kolorze srebrnym błyszczącym
- miska wc dla niepełnosprawnych, wisząca, ceramiczna biała z twardą deską, poręcz uchylna dla
niepełnosprawnych 50cm, uniwersalna
- zlewozmywak ze stali w kolorze INOX 48x78
zlewozmywakowa stojąca

1½ komory z ociekaczem, bateria

3. SPRZĘT
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE
4.1. Rury

- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i urządzenia
pomiarowe należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę,
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Izolacja termiczna

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Opakowania należy ustawiać tak, aby otuliny znajdowały się w pozycji leżącej i były
zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami.
- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny z pianki PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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4.4. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia, ścianek instalacyjnych do „białego montażu" powinien odbywać
się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
Transport podgrzewaczy przepływowych i wentylatorów powinien odbywać się krytymi środkami,
zabezpieczone przed przesuwaniem się i wstrząsami na samochodach - w odpowiednich
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać,
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytów,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
- Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu.
- Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle.
- Przewody spustowe pionowe zakończyć rura wywiewną, a w najniższych punktach tych
przewodów zamontować rewizje.
- Przewody rozprowadzające instalacji wod.-kan. należy mocować do ścian za pomocą uchwytów
umieszczonych (patrz tabela):
Przewody montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta przewodów.
- Rury należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych.
- Rurociągi instalacji wodociągowej wykonanej z polipropylenu łączy się metodą zgrzewania
polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych – zgodnie z wytycznymi
wygranego producenta.
6

- Rurociągi instalacji kanalizacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego łączone będą kielichowo.
Wg: II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
5.3. Montaż armatury i osprzętu

- Rurociągi instalacji wodociągowej łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń
gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
- sprawdzenie działania zaworu,
- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
- skręcenie połączenia.
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś
przewodu.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część)
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
- Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
powyżej 0°C.
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie
instalacji.
- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono
przecieków ani roszenia.
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyższych -w miarę możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych.
- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
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5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem
odbioru.
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej.
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
- Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm.
Założenia do montażu izolacji.

Wszystkie rurociągi należy zaizolować otulina z pianki polietylenowej.
Grubość izolacji termicznej dla przewodów cwu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami oraz warunkami BHP. Grubość
izolacji przewodów wody zimnej – przyjęto 9 mm.
Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy:
- uciąć otulinę izolacyjną, przyłożyć ja do rury, a złącza i spoiny skleić klejem zalecanym przed
producenta danej izolacji,
- jeżeli rura przechodzi przez ścianę, powinna zostać uprzednio zaizolowana na całej długości
otworu w ścianie,
- otuliny izolacyjne najlepiej jest ciąć używając szablonu kątowego i ostrego noża,
- otwory na mocowania podtrzymujące należy wykonać używając tulejki o tej samej średnicy, co
rura mocująca,
- w wypadku izolowania kolanek o średnicy do 48 mm, najpierw należy skleić brzegi izolacji na
prostym odcinku rury, a potem przeciąć otulinę przez kolanko,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
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7. ODBIÓR ROBÓT
- Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z .”Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe” oraz norm PN-64/B-10400.
- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania
robót,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"
ST-00.00.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodnie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiązującymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydanie Polskich
Norm (datowanie nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajowych Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
- PN- 64/B-10400. Urządzenia wod-kan w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze*.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi mianami)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL,
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-IS07-1:1995Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-72/B-02865 – Rurociągi stalowe ocynkowane.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-l 0700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania. przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-8 l/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników.
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową:
- przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku kancelarii leśnictwa Terespol w m.
Podolanka, dz. geod. nr 185/3
l .2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie
budowy oczyszczalni przydomowych pracujących w oparciu o osadnik gnilny z wbudowanym, demontowalnym filtrem doczyszczającym (realizuje funkcje osadnika gnilnego i filtra
doczyszczającego) i drenaż rozsączający.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków tj.
- przyłącza do oczyszczalni
- Zbiorniki gnilne
- Odpowietrzenia
- Drenaże rozsączające
- Studzienki rozdzielcze i zamykające
- Studzienki rewizyjne
l .4 Określenia podstawowe
1.4.1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń
służący do oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do gruntu.
1.4.2. Urządzenia (elementy) przydomowej oczyszczalni:
1.4.2.1. Osadnik gnilny monolityczny zbiornik służący do beztlenowej obróbki ścieków.
1.4.2.2. Studzienka rozdzielcza -monolityczny zbiornik zamontowany na sieci rozsączającej
służący do równomiernego rozdzielania ścieków do poszczególnych nitek drenażu,
1.4.2.3. Drenaż rozłączający – rury PVC o średnicy 110 z boczną
perforacją o różnej głębokości nacięć, ułożony na złożu służące do uzupełniającego
tlenowego oczyszczania biologicznego ścieków.
1.4.2.4. Studzienka zamykająca – monolityczny zbiornik cylindryczny umożliwiający
okresową kontrolę prawidłowości funkcjonowania drenażu i drożności przewodów
rozprowadzających. Stanowi z dodatkowym grzybkiem napowietrzającym wentylację niską.
1.4.2.5. Wentylacja wysoka – odpowietrzenie elementów oczyszczalni ścieków wykonane
przy budynku włączone w instalację pomiędzy osadnikiem gnilnym a studzienką
rozdzielczą.
1.4.2.6. Złoże żwirowo-gruntowe -składa się z warstwy przykrywającej, , warstwy rozsączającej, warstwy przytrzymującej i geowłókniny – służy do doczyszczenia ścieków
w warunkach tlenowych.
1.4.2.7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – odcinek rury PVC przeznaczony do połączenia
wylotu instalacji kanalizacyjnej w budynku z oczyszczalnią.
1.4.2.8. Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna -na przyłączu kanalizacji sanitarnej
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz zmiany trasy
przyłącza - PVC 315
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1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów
- dziennik budowy,
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych Jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek Jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji mchu. Projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inwestorowi. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
4

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowna.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 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 i innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela.
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Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiającego.
l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy, i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie,
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy.
l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .
l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas„ do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inwestora powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2. MATERIAŁY:
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zgodnie dyspozycją
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1409).
2.2. Oczyszczalnia ścieków:
2.2.1 Osadniki gnilne z filtrem doczyszczającym, dobrane w zależności od realnej liczby
mieszkańców, stanowiące podstawowy element systemu oczyszczalni
ścieków, działające w oparciu o procesy beztlenowej fermentacji, w których gromadzone
ścieki ulegają rozkładowi.
2.2.2. Drenaż rozsączający położony pod powierzchnią terenu na poletku rozsączającym
stanowi dalszy proces biologicznego oczyszczania.
2.2.3. Oczyszczalnię mogą stanowić gotowe wyroby firm: SOLTRALENTZ lub równoważne.
2.3. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej stosuje się:
- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-SN8 KN/m2 wg PN85/C89205 i ISO 4435:1991 o średnicy 0,1 m łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza
dostawca,
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,
- piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004,
- keramzyt i folia PCV do ocieplenia rurociągu (odcinek między budynkiem a osadnikiem
gnilnym)
2.5. Składowanie materiałów
2.4.1. Oczyszczalnia -winna zostać dostarczona bezpośrednio przed wbudowaniem.
2.4.2. Magazynowane materiały winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami
promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 0C i opadami atmosferycznymi.
2.4.3. Kruszywo na złoże żwirowe
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanej oczyszczalni. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw.
2.4.4. Rury PVC 10 :
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 0C i opadami atmosferycznymi.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp..) powinny być
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków
ostrożności.

3. SPRZĘT:
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
przyłączy kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni powinien wykazać się możliwością korzystania następującego sprzętu: koparek przedsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek mechanicznych, beczkowozów.
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4. TRANSPORT:
4.1. Transport rur urządzeń
oczyszczalni i rur
Urządzenia oczyszczalni i rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Wyładunek wymaga użycia sprzętu mechanicznego.
Z uwagi na specyficzne właściwości materiałów z których wykonane są urządzenia
oczyszczalni przy transporcie należy zachować następujące wymagania:
• przewóz może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
• przewóz powinno się wykonać
przy temp. powietrza -5 0C do +30 0C przy czym powinna być zachowana szczególna
ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,
· wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
Urządzenia oczyszczalni i rury należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności.
5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Oczyszczalnia
Montaż oczyszczalni należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta.
Lokalizacja oczyszczalni przydomowej i przewodów rozsączających winna spełniać
warunki techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz
690 z późniejszymi uzupełnieniami).
Posadowienie osadnika gnilnego wymaga wykonania wykopu o głębokości umożliwiającej
właściwe połączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową osadnika. System
rozsączający montuje się w starannie wykonanych wykopach.
Oczyszczalnie oczyszczają ścieki całkowicie. Usuwanie osadów mineralnych ze zbiornika zaleca się wykonywać z częstotliwością raz w roku; przy czym zaleca się, aby nie wybierać do dna, gdyż pozostałość w ilości 10-15% pojemności osadnika pozwala kontynuować
proces fermentacji bez większych zakłóceń.
Proponowany system wymaga okresowego sprawdzania stopnia zamulenia oraz czyszczenia filtra doczyszczającego (co 6 miesięcy), a w razie zatkania należy przepłukać go
strumieniem wody pod ciśnieniem Lokalizacja urządzeń powinna być oznaczona w terenie
przez geodetę uprawnionego.
5.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś przyłącza kanalizacji sanitarnej powinna być oznaczona w terenie przez
geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.
5.2.2. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych wąsko przestrzenne,
szalowane, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami, PN-68/B-06050.
Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w
odległości 1,0 mod jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Dno wykopu
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

8

5.2.3. Przygotowanie podłoża
Należy wykonać podsypkę z piasków grubych lub średnich o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową. Rurociąg należy układać na suchej podsypce z wyprofilowaniem
podłoża pod rurę. Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien wynosić min. 95%
5.2.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m dla rur PVC .
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczególnym uwzględnieniem wykopów pod złącza, Żeby kanał nie uległ zniszczeniu i odkształceniu. Zasypanie powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym.

6. KONTROLA ROBÓT:
Kontrola związana z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej powinny być przeprowadzone w czasie wszystkich faz robót. Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacja
projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, materiałów, posadowienia urządzeń
oczyszczalni ścieków, szczelności.
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polegającą na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i , zabezpieczenia wykopów
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów.
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich
cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne.
• Badanie szczelności obejmuje: badanie stanu szczelności osadnika oraz odcinka przyłącza
kanalizacyjnego. Podczas próby należy przeprowadzić
kontrolę szczelności złączy, ścian
przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanych i odebranych oczyszczalni.

8. ODBIÓR ROBÓT:
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeSeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposób wykonania wykopów ,
• przydatność podłoża gruntowego (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność).
• zagęszczenia gruntu .
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacje projektową,
atestami producenta i normami przedmiotowymi.
• szczelności urządzeń.
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8.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową,
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
• protokoły badania szczelności.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
2. PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
8. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
10.2. Inne dokumenty
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych –część
dotycząca budowy sieci kanalizacyjnych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej w budynku kancelarii leśnictwa Terespol w m. Podolanka.
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowo-socjalnych:
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- wykonanie otworów w stropie i ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej stropie
- montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych
- wykonanie obróbek po przejściach kanałów wentylacyjnych
- zaizolowanie kanałów i kształtek
- badania
- regulacja
Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych
związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji.
1.3. Ogólne wymagania.
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

•

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacji.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dla materiałów
Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Kanały i kształtki
Wentylacja mechaniczna wykonana będzie z:
− rur i kształtek okrągłych, elastycznych, i prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865–
04 Kształtki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865–05 Przewody wentylacyjne blaszane.
Na kanałach czerpnych i wyrzutowych na poddaszu nieużytkowym należy zastosować izolację z wełny
mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm, oraz o grubości 100mm na kanałach
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nawiewnych i wywiewnych .
- Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych typu Spiro.

2.3. Elementy nawiewne i wywiewne
- anemostaty okrągłe nawiewne i wywiewne
2.4. Czerpnie i wyrzutnie
- W układzie wentylacji NW1 zastosować czerpnie ścienną o wym. średnicy 160mm. Wyrzut powietrza
realizować poprzez wyrzutnię dachową fi 160mm zamontowanej na podstawie dachowej z uszczelnieniem
kołnierzem elastycznym.
Materiały dostarczone na budowę powinny być nieuszkodzone, czyste od zewnątrz i wewnątrz.
Wszystkie przewody wentylacyjne należy izolować termicznie, akustycznie i przeciwkondensacyjnie.
Izolacja o parametrach: współczynnik przewodzenia ciepła λ=<0,035 W/m2C, gęstość 36 kg/m3, wyrób
niepalny
2.5. Centrale wentylacyjne
Zastosowano centralę wentylacyjną podwieszaną o wydajności maksymalnej do 250m3/h posiadającą
wysokosprawny heksagonalny wymiennik krzyżowy, zapewniający do 77% odzysku ciepła z powietrza
wywiewanego, oraz dodatkowo odzysk wilgoci. Obudowa centrali samonośna - wykonana z blachy
ocynkowanej powlekanej, z pokrywą inspekcyjną mocowaną do obudowy i izolacją cieplno-akustyczna z
maty kauczukowej. Filtry powietrza czerpnego i wywiewnego zapewniają doskonałą filtrację powietrza i
zabezpieczają wymiennik przed zabrudzeniem. Inne zalety centrali to bardzo niski poziom hałasu, niskie
zużycie energii, oraz wysoka niezawodność.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE
Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń.
Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny
być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i
suchych.
4.1. Kanały i kształtki
Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed wpływem warunków
atmosferycznych.
4.2. Urządzenia
Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkniętych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń
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Kanały i kształtki prostokątne i okrągłe przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy
wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, elementów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie
wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
-wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, stropy
-montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie
-uszczelnienie przejść przez ściany, stropy, wykonanie obróbek po przejściach kanałów wentylacyjnych
-wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi
-ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń
-wykonanie połączeń
Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO, oraz nasuwkowe w przypadku przewodów prostokątnych,
powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40
W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury lub
przewodu i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić możliwość
osiowego ruchu przewodu, np, wywołanego wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na konstrukcję budynku,
Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytach na konstrukcji wsporczej z
kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami gwintowanymi z metalowym kołkiem
rozporowym,
Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych,
W sufitach podwieszanych i obudowach GK należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do przepustnic
regulacyjnych i otworów rewizyjnych ,
W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych kształtek
przejściowych.
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być
z urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia.

tak

ukształtowane,

aby

po

połączeniu

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację elementów wentylacji.
Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i kołnierzowych.
Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać
za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających.
Na przejściach przez strefy oddzielenia pożarowego zaprojektowano klapy p,poż. z wyzwalaczem
termicznym, odpowiednie do klasy przegród w których zostaną zamontowane.
5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by
zapewnione przez zastosowanie
w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji;

otworów rewizyjnych

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także
urządzeń i elementów instalacji, jeżeli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich
oczyszczenia w inny sposób;
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać
wytrzymałości
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych;

i szczelności

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie
utrudniały czyszczenia przewodów;
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe
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kształty, najlepiej o przekroju kołowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia;
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzeń urządzeń czyszczących;
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych;
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać ;
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia.
W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy
200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1;
Tablica 1
Średnica przewodu

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu

mm

mm

D

A

B

200<=d<=315

300

100

315<d<=500

400

200

>500

500

400

1)

600

500

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych
w
tablicy
2;
Tablica 2
Średnica przewodu

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu

mm

mm

S

A

B

d<=200

300

100

200<d<=500

400

200

>500

500

400

2)

600

500

1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być
równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary
otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać , aby jego krótsza
krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony;
W przypadku, gdy przewiduje się
demontaż
elementu instalacji w celu umożliwienia
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2;
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym;
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń :
- przepustnice (z dwóch stron),
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- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron),
- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony),
- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron),
- filtry (z dwóch stron),
- wentylatory przewodowe (z dwóch stron),
- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron),
- urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron);
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo demontować w celu oczyszczenia
(z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między
otworami rewizyjnymi nie powinna być wieksza niż 10 m;
5.3 Wentylatory
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne
i kształt łączników elastycznych powinny by zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ÷ 250 mm. Łączniki elastyczne powinny by tak
zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby
drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację .
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić :
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
- ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w
przypadku
wentylatorów
z
przekładnią
pasową
).
Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów
wentylatora.
5.4 Centrale wentylacyjne
Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Zamawiający bądź
Wykonawca;
W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia ;
Centrale należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji
budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce elastyczne;
Centrale należy bezwzględnie wyposażyć na
w przepustnice powietrzno – szczelne;

wlotach

powietrza

świeżego

i wywiewanego

Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji;
Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe.
Należy również dostarczyć razem z centralą falowniki.
Centralę i kanały na dachu posadowić na konstrukcji wsporczej przy użyciu elementów wibroizolacyjnych.
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Centrale wentylacyjne oraz wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę
znamionową z blachy, podającą:
- nazwę producenta
- charakterystykę techniczną urządzenia
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli technicznej,
5.5

Tłumiki hałasu

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra);
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki
należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej ( ściana, strop)
oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego; Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem
za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
5.6 Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewników
z możliwością ich przestawienia.

i

wywiewników

powinny

być

osadzone

bez luzów,

ale

Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg
strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak
najkrótszą trasą , bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
Jeżli umożliwiają to warunki budowlane:
- długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika
powinna wynosić : L > 3D;
- przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony
jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić : s < L/8.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

obsługę ,

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie
otwartej.
5.7 Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.;
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.;
Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniżej 2,5 m/s;
Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 4 m/s.
5.8. Badania i uruchomienie wentylacji
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Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. Podczas
rozruchu instalację należy wyregulować.
Podczas próby powinna być sprawdzona:
-szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
-jakość wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.)
-głośność i wydajność wentylacji
Z próby należy sporządzić protokół.
5.9 Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
dla kanałów i kształtek - m2
dla urządzeń- szt
dla izolacji - m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w
stosunku do następujących robót:
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)
-wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy)
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego
rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze
końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót
-dziennik budowy
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów)
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
-protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)
-protokoły badań głośności i wydajności wentylacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
-PN-93/B-02869 „Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne”
-PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”.
-PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.
-PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
-BN-70/8865–04 Kształtki wentylacyjne blaszane
-BN-70/8865–05 Przewody wentylacyjne blaszane
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STE 00.00 Wymagania ogólne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z budową nowego budynku kancelarii leśnictwa
Terespol zlokalizowanego na działce nr ewid. 185/3 w miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow.
bialski.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robót objętych niniejszą ST
1.3.1 Zakres prac obejmuje:
a) montaż rozdzielni elektrycznych
b) instalacje elektryczne wewnętrzne
c) instalacje okablowania strukturalnego
d) roboty w zakresie ochrony odgromowej i instalacji wyrównawczych
e) instalacje sygnalizacji pożaru
f) instalacje sygnalizacji włamania
1.3.2 Specyfikacje Techniczne dla zakresu robót objętych Kontraktem
Niniejsze Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
STE 00.00 Wymagania ogólne (niniejszy dokument)
STE 01.00 Montaż rozdzielni elektrycznych
STE 02.00 Instalacje elektryczne wewnętrzne
STE 03.00 Instalacje okablowania strukturalnego
STE 04.00 Roboty w zakresie ochrony odgromowej i instalacji wyrównawczych
STE 05.00 Instalacje sygnalizacji włamania i pożaru
1.4 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inżynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Inżynier Kontraktu
zostanie wyłoniony w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 - w terminie
umożliwiającym rozpoczęcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie
prac.
Zaplecze Zamawiającego - Zaplecze biurowe wraz z niezbędnym wyposażeniem (zgodnie ze
specyfikacją zamieszczoną dalej w niniejszej ST), jakie Wykonawca zapewni dla Inżyniera Kontraktu
na czas prowadzenia robót. Przewiduje się jedno Zaplecze Zamawiającego, dla całości obiektów
celnych.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Przedmiar Robót – wykaz elementów wycenianych przez Wykonawcę, określający ogólnie rodzaj i
przybliżone ilości Robót, które mają zostać wykonane.
Studzienka kanalizacyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji
kanałów
Aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne
bądź
elektroniczne,
służące
do
pomiaru
(głównie
wielkości
elektrycznych),łączenia ,regulacji oraz ochrony przed porażeniem prądem, przepięciami lub
przetężeniami w obwodach elektrycznych;
Agregat prądotwórczy (zespół prądotwórczy) – niezależne źródło energii
elektrycznej, stanowiące zestaw złożony z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego oraz
urządzeń pomocniczych;
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych,
a także zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami,
osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służącymi do łączenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczeń regulacji pracy obwodów elektrycznych;
Część czynna –przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca
znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem
neutralnym N, lecz z wyłączeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN. (Uwaga! Z terminu tego
nie musi koniecznie wynikać ryzyko porażenia prądem elektrycznym)
Część przewodząca dostępna –część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się znaleźć pod
napięciem w momencie uszkodzenia; Uwaga! Część przewodząca wyposażenia elektrycznego,
która może znaleźć się pod napięciem tylko w przypadku uszkodzenia innej części przewodzącej
dostępnej, nie jest uważana za część przewodzącą dostępną
Część przewodząca obca –część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która
może znaleźć się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi;
Czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub automatycznie,
których celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach elektrycznych:
odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynności te wykonywane są za
pomocą aparatury łączeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wyłączniki, urządzenia
przeciw porażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne);
Dotyk pośredni –dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które
znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji;
Doziemianie (doziemianie w sieci wysokiego napięcia; stan zwarcia doziemnego w sieci wysokiego
napięcia) – bezpośrednie lub pośrednie połączenie z ziemią punktów stacji transformatorowej lub w
linii wysokiego napięcia, niezależnych od jednej lub kilku faz; w wyniku doziemiania pojawia się prąd
zakłóceniowy i napięcie zakłóceniowe; (patrz też: zwarcie, prąd zakłóceniowy, napięcie
zakłóceniowe)
Główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia uziomu
przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień
roboczych ,jeśli one występują;
Impedancja (opór pozorny) – stosunek napięcia doprowadzonego do obwodu, do prądu płynącego
w tym obwodzie;
Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i
osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami
oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników
energii elektrycznej;
(w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów ; początkiem
i.e. są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu;
Instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym
służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego
układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego
instalacje odbiorcy od strony zasilania;
Instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa, urządzenie piorunochronne) – zespół
odpowiednio połączonych elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów
konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzenia prądu z wyładowań atmosferycznych
do ziemi;
Kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły,
przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz
uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrzne
itp.);
Łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych
właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń;
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Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) –maksymalna wartość prądu, który może płynąć
długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;
Obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym części bądź wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbiorczych są włączone i pobierają
energię; rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą;
Odbiór energii elektrycznej –urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną;
Odbiory administracyjne budynku – wywołujące obciążenie odbiorniki energii elektrycznej
znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych oraz w pomieszczeniach
wydzielonych i ogólnie dostępnych, a także w bezpośrednim otoczeniu budynku;
Odłączenie izolacyjne – odłączenie od napięcia (z każdej strony zasilania) wszystkich przewodów
fazowych i przewodu neutralnego, umożliwiające bezpieczne prowadzenie prac remontowokonserwacyjnych i naprawczych instalacji elektrycznej; odłączenie izolacyjne może nastąpić przez
otwarcie łączników izolacyjnych, wyjęcie wkładek bezpieczników topikowych lub nawet przez
demontaż elementów obwodów zasilających;
Oprzewodowanie –przewód, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich
zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi;
Osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu
układania przewodów instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony
(osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.);
Oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z
podstawowego źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu wymagane warunki
oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych;
Oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynne włączające się w przypadku
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej
widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewakuacji ludzi z
budynku (oświetlenie ewakuacyjne); oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania
poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub części obwodów oświetlenia podstawowego;
Oświetlenie wewnętrzne (wnętrzowe) – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła
zainstalowane są w pomieszczeniach znajdujących się wewnątrz budynków;
Oświetlenie zewnętrzne - oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są na
zewnątrz budynków oraz w obiektach budowlanych mających dach, lecz bez ścian zewnętrznych
(wiaty), jak również w przejściach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części dostępnych i
przewodzących części obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy potencjałów między nimi do
wartości dopuszczalnej długotrwale w określonych warunkach środowiskowych;
Prąd obliczeniowy (obwodu) –prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej
pracy;
Prąd przeciążeniowy –prąd przetężeniowy powstały w nie uszkodzonym obwodzie elektrycznym;
Prąd przetężeniowy –dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; dla przewodów
wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała;
Prąd rażeniowy –prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który może powodować
skutki patofizjologiczne;
Prąd różnicowy (prąd resztkowy) – geometryczna (wektorowa) suma wartości skutecznej prądów
płynących przez wszystkie przewody (części) czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej;
Prąd upływowy (instalacji elektrycznej) – prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi lub
innych części przewodzących obcych w warunkach normalnych; (Uwaga! Prąd ten może zawierać
składową pojemnościową, w tym również wynikającą z zastosowania kondensatorów)
Prąd umowny zadziałania(urządzenia zabezpieczającego) – określona wartość prądu
powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, zwanym czasem
umownego zadziałania;
Prąd zakłóceniowy (prąd zakłóceniowy przy doziemieniu w sieci wysokiego napięcia) – prąd płynący
przez uziemienie części przewodzących dostępnych stacji transformatorowej po stronie wysokiego
napięcia w wyniku jej doziemienia; wartość prądu zakłóceniowego zależy od impedancji zwarciowej;
(patrz też: doziemianie)
Prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający się
w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stany zwarcia); prąd przetężeniowy
powstały w wyniku połączenia ze sobą – poprzez impedancję o pomijalnej wartości – przewodów,
które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały;
Przepięcie przejściowe (atmosferyczne lub łączeniowe) – maksymalna (szczytowa) wartość
napięcia krótkotrwałego w instalacji elektrycznej i w urządzeniach z nią współpracujących, która
może nastąpić na skutek wyładowań atmosferycznych, włączeń lub wyłączeń w sieciach
zasilających bądź w instalacji elektrycznej, a także w chwili początkowej pojawienia się zwarcia lub
przerwy w tej instalacji;
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Przepięcia atmosferyczne zredukowane – przepięcie przejściowe atmosferyczne o wartości, która
przez ochronnik (odgromnik) włączony najczęściej na początku instalacji elektrycznej została
ograniczona do poziomu odpowiadającego trzeciej lub drugiej kategorii przepięć;
Przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z
materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez
izolacji;
Przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do przesyłania
energii elektrycznej zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) – w obwodach
elektrycznych występują odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odrębne przewody fazowe (L1,
L2, L3);
Przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji służyć
do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła zasilania
lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym
układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej;
Przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający
jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;
Przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia:
części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz uziemionego
punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; według: przewód lub żyła
przewodu (wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do
elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej przewodzącej, obcej przewodzącej,
głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania
lub punktu neutralnego sztucznego;
Przewód oponowy – przewód elektryczny niskiego napięcia jedno- lub wielożyłowy o żyłach
giętkich i o wzmocnionej powłoce ochronnej z materiałów elastycznych, służących do zasilania
odbiorników ruchomych i przenośnych;
Przewód uziemiający–przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk)uziemiającą z uziomem;
Przewód wyrównawczy– według przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów;
Przyłącze elektryczne – odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, łączący
zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem znajdującym się w budynku
Punkt rozdziału – miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgałęźna, styki łącznika lub
przełącznika wieloobwodowego), w którym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest do
więcej niż jednego obwodu elektrycznego;
Reaktancja (opór bierny; oporność urojona) – składowa urojona impedancji zespolonej;
Rezystancja (opór czynny, oporność czynna) - składowa rzeczywista impedancji zespolonej;
Rezystywność (opór właściwy; oporność właściwa) – wyrażona w Ω*m - rezystancja przewodnika o
długości 1 m i polu powierzchni przekroju 1 m2; parametr charakteryzujący opór dla płynącego przez
dany materiał prądu elektrycznego;
Rozdzielnica (główna tablica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej , usytuowany w
szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej (często wraz ze sterownicą) – z jednej strony
połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi
liniami zasilającymi (wlz);
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza –urządzenia przeznaczone do
włączania w obwody elektryczne, spełniający jedną lub więcej z następujących funkcji:
zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie łączenie;
Rozłącznik bezpiecznikowy – aparat zabezpieczeniowy służący do rozłączania obwodu
elektrycznego w stanach zwarć na skutek przepalenia się wkładki bezpiecznika topikowego; istotną
cechą (zaletą) aparatu jest stosowanie w nim takiego rozwiązania konstrukcyjnego, które
uniemożliwia porażenie prądem podczas wymiany wkładki bezpiecznika;
Sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego napięcia – zespół linii napowietrznych i
kablowych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi i rozdzielczymi, łącznikami i innymi
urządzeniami pomocniczymi, służący do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej wysokiego
(≥110kV) i średniego (1kV<U<110kV) napięcia z jednostki wytwórczej energii elektrycznej do sieci
niskiego napięcia (≤1kV);
Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia – zespół linii napowietrznych i kablowych wraz ze
stacjami rozdzielczymi, łącznikami i innymi urządzeniami pomocniczymi, służący do przesyłania i
rozdziału energii elektrycznej niskiego (≤1kV) napięcia od stacji transformatorowej średniego
napięcia do zacisków wyjściowych wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu;
Stacja transformatorowa (stacja elektroenergetyczna) – zespół urządzeń w tym przede wszystkim
transformator, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub innym miejscu niedostępnym dla
osób postronnych – przeznaczony do przetwarzania, a także do przetwarzania i rozdziału energii
elektrycznej;
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Sterownica (aparatura sterownicza) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej
aparatury do łączenia, sterowania, pomiaru i zabezpieczeń odbiorników energii elektrycznej,
usytuowany w szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej (często wraz z rozdzielnicą), z
jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci lub z rozdzielnicą,
a z drugiej – wewnętrznymi liniami zasilającymi (wlz);
Stopień ochrony IP (stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego) – miara (stopień)
zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego ochronę przed: dotknięciem części czynnych
i ruchomych oraz przedostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych i wody, sprawdzona
znormalizowanymi metodami prób; umieszczony na tabliczce stopień ochrony IP urządzenia składa
się z dwóch liter: IP (International Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza stopień
zabezpieczenia przed dostaniem się obcych ciał, a druga – przed wniknięciem wody i szkodliwymi jej
skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczeń
Tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wyłącznikowa) – konstrukcja służąca do instalowania
liczników energii elektrycznej i urządzeń zabezpieczających poszczególne obwody odbiorcze; gdy
liczniki instalowane są w korytarzach lub klatkach schodowych, tablica służy wówczas do
instalowania urządzeń zabezpieczających obwody odbiorcze;
Transformator (transformator energetyczny) – urządzenie elektryczne przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego o określonym napięciu na energię
elektryczną o innym lub takim samym napięciu;
Urządzenie elektryczne –wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii
elektrycznej; są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki;
Uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych;
Uziom –przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący elektryczne
połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią);
Uziomy niezależne –uziomy umieszczone w takich odległościach od siebie, że maksymalny prąd
mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę potencjału w
innych uziomach;
Wyłącznik przeciw porażeniowy różnicowoprądowy – wyłącznik samoczynny, wyposażony w
człony pomiarowy i wyzwalający, wywołujące w czasie wystąpienia prądów różnicowych większych
od znamionowego prądu wyzwalającego wyłączenie z zasilania wszystkich biegunów instalacji
chronionej, co ma miejsce w stanach zakłóceń powodowanych np. prądem rażenia lub
zwiększeniem prądu upływowego;
Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) – połączenie punktów obwodu elektrycznego
należących do różnych faz lub połączenie jednego bądź większej liczby takich punktów z ziemią –
bezpośrednio przez łuk elektryczny bądź pośrednio przez przedmiot o małej impedancji;
Centrala wentylacyjna (klimatyzacyjna) – urządzenie do obróbki powietrza (filtrowanie, ogrzewanie,
mieszanie, ochładzanie) i wprowadzające powietrze w ruch.
Wentylator dachowy – urządzenie wywiewające powietrze z pomieszczenia montowane na dachu na
specjalnej postawie.
Klimatyzator typu split – urządzenie służące do klimatyzowania pomieszczeń złożone z jednostki
wewnętrznej do zabudowy w pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej do zabudowy na zewnętrz
budynku, połączone ze sobą instalacją chłodniczą (freonową) oraz elektryczną, stanowiące
zamknięty kompletny układ chłodniczy. Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w wentylator,
chłodnicę freonową (parownik) oraz jako opcję, nagrzewnicę elektryczną.
Węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą zewnętrzną sieć cieplną z urządzeniami
centralnego ogrzewania.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1 Zakres robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentów rysunkowych czy opisowych
dotyczących obiektu, nie tylko aby lepiej poznać swoją branżę, ale również aby poznać zagadnienia
dotyczące wszystkich branż, wszystkie wynikające z tego obowiązki i wpływ innych prac na jego branżę (
stan surowy, stolarka elewacyjna itp... ).
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Zakres robót:
W skład zakresu prac powyższej branży wchodzić będzie:
-

Opracowanie detali elementów wykonywanych przez Wykonawcę powyższej branży, łącznie z
protokołami prób i uzasadniającymi Opiniami Technicznymi.

-

Generalnie, zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę wszystkich materiałów wchodzących w
skład obiektu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami
jakości narzuconymi przez zacytowane wcześniej dokumenty,

-

Koordynacje z innymi branżami,

-

Kontrolę zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż oraz z istniejącymi podkładami,

-

Rusztowania i urządzenia dźwigowe niezbędne do wykonania prac należących do powyższej
branży,

-

Czyszczenie i wywóz gruzu, odpadów itpK pochodzących z prac ,

-

Generalnie, wszystkie akcesoria i prace dodatkowe niezbędne do zakończenia prac powyższej
branży i ich zabezpieczenia w trakcie pracy.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.3.1 Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych
Dokumentacja załączona do Dokumentacji przetargowej zawiera rysunki zgodnie z wykazem Dokumentacji
przetargowej. Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji i
charakteru robót, ale są niewystarczające do ich wykonania.
1.5.3.2 Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inżyniera, po przyznaniu Kontraktu, 2 egzemplarze projektu budowlanego na roboty
objęte kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje
techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3.3 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz dokumentację
powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i
specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.4 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią
część Kontraktu (umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Uznaje się, że wykonawca zapoznał się z
kompletną dokumentacją.
W związku z powyższym, Wykonawca nie będzie się mógł tłumaczyć nieznajomością zakresu prac innych
branż, których to prace są powiązane z jego branżą. Poprzez podpisanie umowy każdy Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania całości prac związanych z jego branżą niezbędnych do całkowitego
zakończenia robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno zasygnalizowane w Przedmiarze Robót lub
Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” podpunkt 1.5. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Na koniec, Wykonawca nie będzie
mógł wymagać dodatkowych kwot do kwoty ryczałtowej na swoją branżę w przypadku braku jakichś
obiektów w kosztorysie opisowym, jeżeli takowe obiekty są widoczne na planach W przypadku rozbieżności
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
8

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca na podstawie
opracowanego przez siebie projektu organizacji ruchu na czas budowy dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera,
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające 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 i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów,
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.7 Gospodarka odpadami
1.5.7.1 Zasady ogólne gospodarki odpadami
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz, U. Nr 62 of 20 czerwca 2001 poz. 628 z
późniejszymi zmianami) wytwórcą odpadów jest Wykonawca, i on będzie ponosił wszelkie koszty związane z
ich unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy.
1.5.7.2 Prace rozbiórkowe
Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.
Podczas wykonywania robót przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów (kody odpadów
określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206): Grupa Nr 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
Kody:
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 – Gruz ceglany
17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.
17 04 05 - Żelazo i stal
17 04 07 - Mieszaniny metali
17 04 11 - Kable
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02.
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich odwiezienie na
wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat związanych z ich utylizacją i unieszkodliwieniem.
1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera
1.5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej.
1.5.13 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca
będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w ciągu 24 godzin nie podejmie działań w celu wypełnienia
polecenia Inżyniera dotyczącego ochrony i utrzymania Robót, Inżyniera będzie mógł wstrzymać Roboty i
podjąć wszelkie inne kroki, jakie uzna za odpowiednie W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca poda ten fakt do
wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Inżynierem. Wykonawca umieści,
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablice podające informacje o Kontrakcie zgodnie z
Rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Wymiary: 2.4m x 2.4m. Napisy w języku polskim ; wersja angielska nie jest wymagana, chociaż byłaby mile
widziana. 3. Litery powinny być czarne lub niebieskie (Pantone) na białym tle.
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1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie Normy i Instrukcje przytoczone w Specyfikacji należy rozumieć: „Polskie Normy (Instrukcje) lub
odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w zakresie zgodnym z
obowiązującymi polskimi regulacjami prawnymi”
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Użyte materiały
powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
dnia 5 sierpnia 1998, a ich wykonanie na budowie powinno być zgodne dokumentami dopuszczającymi do
stosowania.
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program Zapewnienia Jakości powinien
zawierać:
a)

b)

część ogólną opisującą:
•

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

•

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

•

bhp,

•

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

•

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

•

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

•

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

•

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
•

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
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•

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw
lepiszczy, kruszyw itp.,

•

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

•

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

•

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu
demonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwość powinny być określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•

Polską Normą lub

•

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu końcowego odbioru robót. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika
budowy i Inżyniera.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości 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 Inżyniera,

•

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
ostatecznych odbiorów robót,

•

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku 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 badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,

•

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

i

• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.4.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do księgi obmiaru.
6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
a)

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)

protokoły przekazania placu budowy,

c)

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

d)

protokoły odbioru robót,

e)

protokoły z narad i ustaleń,

f)

korespondencję na budowie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie
opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub Przedmiarze Robót, obmiarowi podlegają wyłącznie Roboty
Stałe. Roboty należy obmierzać netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych
przez Inżyniera, chyba że wyraźnie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie. Obmiaru Robót dokonuje
Inżynier zgodnie z Klauzulą 12.1 Warunków Kontraktu. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar Robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub przez Inżyniera, zgodnie z punktem 7.5 niniejszej ST.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.3 Harmonogram przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a)

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)

odbiorowi częściowemu,

c)

odbiorowi końcowemu,

d)

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwienia wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi o
tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.3 Odbiór końcowy robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z
Dokumentacją Projektową i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje:
•

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

•

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
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•

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.
•

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej STE 00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie(min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń).
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach tego punktu należy wycenić:
•

przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,

•

opłaty za ewentualne czasowe zajęcie terenu,

•

wykonanie objazdów i przejazdów zgodnie z projektem (jeżeli takowe są niezbędne, obok tych
objętych Kontraktem),

•

tymczasową przebudowę urządzeń obcych

•

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu
i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

•

utrzymanie ruchu publicznego,

•

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł oraz rozbiórkę objazdów.

9.4 Zaplecze Wykonawcy
9.4.1 Wymagania
Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie będzie mieć
wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptację
Inżyniera.
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obiekty
zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. Teren Zaplecza zostanie
przez niego ogrodzony i oznakowany. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie
terenu pod obiekty zaplecza, jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających
rozpoczęcie prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w należytym
porządku, usuwania zbędnego sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci odpadków itp.
Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiającego w bezpośrednim sąsiedztwie Zaplecza Wykonawcy.
9.4.2 Podstawa płatności
W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w ofercie na poczet organizacji Zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca zapewni: Instalację obiektów Zaplecza Wykonawcy Eksploatację obiektów i utrzymanie ich
infrastruktury technicznej w dobrym stanie, w tym koszty eksploatacyjne, zabezpieczenie antywłamaniowe,
urządzenia BHP i bezpieczeństwa pożarowego, utrzymanie obiektów w ładzie i porządku likwidację zaplecza
i doprowadzenie terenu do należytego porządku.
9.5 Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne
Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych wymaganych
poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczałtowa. Płatność - zaliczka na
poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych wymaganych poręczeń gwarancyjnych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Akty prawne
[1]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., poz. 414).
[2]
Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).
[3]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz.
133 z dnia 13 marca 1995r).
[4]
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 , poz. 163 z
późniejszymi zmianami).
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[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych
(Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972).
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990)
Zarządzenie Ministra Górnictwa I Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych (Dz.Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. Nr 14 z dnia 15.04.1985r.)
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990)
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w sprawie doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów
w razie zbliżenia lub skrzyżowania (MP nr 13 poz. 94).
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 11.09.2001).
Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 w sprawie warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych (Dz. U. Ministra Przemysłu nr 4 poz. 6 z
1989r.)
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989r. W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 45 poz. 243).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994r.)
Ustawa z dnia 27 października 1994r. O autostradach płatnych (Dz.U. Nr 127 z 1994r.)
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970r. (Dz.U. Nr 14, poz. 125 z 1970r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie .
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 144 z dnia 26 lutego 1996r. W
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 “O odpadach”
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z dn. 20 czerwca 2001)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I
LEŚNICTWA z dnia 24 grudnia 1997 r.w sprawie klasyfikacji odpadów. (Dz. U. Nr 162, poz. 1135)
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STE 01.00 Montaż rozdzielni elektrycznych
CPV 45317300-5
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nawa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa nowego budynku kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanego na działce nr ewid. 185/3 w
miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem rozdzielni elektrycznych w nowym budynku kancelarii leśnictwa Terespol
zlokalizowanym na działce nr ewid. 185/3 w miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z
prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy,
– zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z
dokumentacją techniczną,
– dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów
oraz środków wg dokumentacji technicznej,
– wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy
poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat
do montażu, jako element instalacji elektrycznej,
– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
– montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,
– przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących
rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami
zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w
zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
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Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, nie
mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”
1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
4 5 3 1 7 3 0 0 – 5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny
zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Obudowy
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem
instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych
(stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu,
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. Należy przestrzegać stosowania
tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna.
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa)
posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności.
Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PNEN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące
metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy,
ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów.
Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować
odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które
wymieniane są jako marka referencyjna.
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek
nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów należy
wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub
przewodów.
2
2
Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm
należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm
należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę
techniczną bądź deklarację zgodności.
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Podstawowe sposoby montażu:
– zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
– osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),
– przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów
użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować
spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność aby nie
uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu
dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować
opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą:
stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy,
dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest
załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w
celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach
etap ten można pominąć.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji,
stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy.

22

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczególności:
– stopień ochronności,
– wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,
– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa
– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,
– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,
– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,
– sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny
nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004,
– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,
– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN
60439-3:2004,
– kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,
– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące
się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,
– w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być
wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacji.
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:
– wolnostojące,
– przyścienne,
– wiszące (naścienne),
– wnękowe.
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed
skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod
napięciem.
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu
elementów wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej
powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane
minimum w II klasie ochronności.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne,
stanowiące standardowe ich wyposażenie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały.
5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– rozpakowanie,
– ustawienie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania,
– trasowanie,
– wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z
zabetonowaniem,
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– montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),
– podłączenie uziemienia,
– sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych
szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,
– sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,
– przeprowadzenie prób i badań.
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 604391:2003
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
– napisów informacyjno-ostrzegawczych,
– działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),
– działania sygnalizacji stanu położenia łączników,
– stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,
– stanu zewnętrznego głowic kablowych,
– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
– stanu ochrony przeciwporażeniowej,
– stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy,
– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
– stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,
– sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
– poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez
wykonawcę montażu.
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na:
– pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników,
– pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników,
– pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania wyłączników,
– badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),
– próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),
– pomiarów czasów łączenia układów zwiernik – odłącznik,
– pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników.
Dla układów sterowniczo – sygnalizacyjno - pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:
– pomiarach rezystancji izolacji,
– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
– zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci),
– zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo
prądowych, itp.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na
własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną
jakość.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
– dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
– dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla odpowiednich robót.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.:
– wykonanie i montaż konstrukcji,
– ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do
stosowania aparaturą,
– ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,
– ustawienie rozdzielnicy,
– obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,
– instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
projektem:
– instalacji wtynkowych i podtynkowych,
– sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,
– fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– izolacji torów głównych,
– izolacji torów pomocniczych,
– działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
– działania mechanicznego łączników, blokad itp.,
– instalacji ochronnej.
Jeżeli producent dostarczył protokół z tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do
75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o napięciu do 1 kV – induktorem, sprawdzając tylko rezystancję
izolacji. Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy.
Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie –
otwarcie) każdego łącznika.
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego – od
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby.
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W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole
odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w STE 00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót
na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej
szczegółowej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST montaż rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań
typu
PN-EN 60439-2:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)
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PN-EN 60439-5:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach
PN-EN 50274:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
PN-EN 50300:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208:2005(U)
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa
1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.. Wydanie II,
OWEOB Promocja – 2005 r.
10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).
10.2.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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STE 02.00 Instalacje elektryczne wewnętrzne
CPV 45310000-3, 45311000-0
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa nowego budynku kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanego na działce nr ewid. 185/3 w
miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów,
montaż osprzętu i opraw) w nowym budynku kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanym na działce nr
ewid. 185/3 w miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i
robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w
dokumentacji,
– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych),
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodów,
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany
element instalacji elektrycznej.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
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Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,
– drabinki instalacyjne,
– koryta i korytka instalacyjne,
– kanały i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– kanały podłogowe,
– systemy mocujące,
– puszki elektroinstalacyjne,
– końcówki kablowe, zaciski i konektory,
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i
szyny, zaciski ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także
do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia
właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania
źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– Kucie bruzd i wnęk,
– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– Montażu uchwytów do rur i przewodów,
– Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:
4 5 3 1 0 0 0 0 – 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH
4 5 3 1 1 0 0 0 – 0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty
(wyroby) innych
producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny
zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
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Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe
dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000
mm². Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na
stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a
także na tynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów,
przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne
budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm²
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby
odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych
zamontowanych liniowo. Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o
określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne,
listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej.
Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia,
dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających
układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne,
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do +
60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych
rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg
zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audiovideo.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka.
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do
+ 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
średnich.
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Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie
lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych
przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16
do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane –
średnice typowych rur gładkich (sztyw - nych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur
karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe –
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów
podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe
punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do
montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów
podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w
szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a
także w podłogach pustakowych lub podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą
być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe.
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system
montażu – występują puszki na tynkowe, podtynkowe, na tynkowo – wtynkowe, podłogowe. W
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości:
puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub
przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju
żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz
umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzęt instalacyjny
• Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo
- wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą
wkrętów lub „pazurków”.
• Łączniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
2
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm .
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
• Podstawowe dane techniczne:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: do 10 A,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

32

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo - wtynkowych:
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.
• Gniazda natynkowe i natynkowo - wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
2
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm
w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co
najmniej:
– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw,
– rysunki sposobu mocowania opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych
pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do
instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być
mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych
przypadkach. Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:
– do żarówek,
– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),
– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,
– do lamp sodowych,
– do lamp ksenonowych.
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się
ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:
– zwykła IP 20
– zamknięta IP 4X
– pyłoodporna IP 5X
– pyłoszczelna IP 6X
– kroploodporna IP X1
– deszczodporna IP X3
– bryzgoodporna IP X4
– strugoodporna IP X5
– wodoodporna IP X7
– wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące
ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą
pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części,
gdzie znajduje się osprzęt
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) .
2.2.7. Sprzęt do innych instalacji
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:
– przyzywowej (dzwonki, gongi),
– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą
dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej
– złożenie na miejscu montażu wg projektu
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
osprzętu
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów
(pkt 2.2.2.)
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15%
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzanych rur,
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla
ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naciągi i dodatkowe naprężenia,
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,
– przeprowadzenie prób i badań.
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej
montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość
połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób
nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u
góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy
zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących,
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi,
należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M.. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M.. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
– dla kabli i przewodów: m,
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3. Wspecyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla odpowiednich robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie,
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
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8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po
całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
projektem:
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości
żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w STE 00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
instalacyjne uwzględniają również:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót
na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej
szczegółowej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m,
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA
10.1. Normy
Postanowienia ogólne.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.
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PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i
badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego Część 1: Wymagania
ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana
A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego
do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym
do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa
1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.. Wydanie II,
OWEOB Promocja – 2005 r.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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STE 03.00 Instalacje okablowania strukturalnego
CPV 45314320-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z układaniem i montażem instalacji okablowania strukturalnego w nowym budynku
kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanym na działce nr ewid. 185/3 w miejscowości Podolanka, gm.
Terespol, pow. bialski.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji logicznych.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze
- roboty montażowe
- kontrola jakości
1.4. Określenia podstawowe
Definicje podstawowe dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt 1.4.
1.5.
ROBOTY
BUDOWLANE
STRUKTURALNEGO BUDYNKU

W

ZAKRESIE

INSTALACJI

SYSTEMU

OKABLOWANIA

System okablowania strukturalnego jest jedną z instalacji niskoprądowych, w którą wyposaża się budynek
oraz jego przyległości w celu umożliwienia przesyłania danych różnego typu po kablach skrętkowych
symetrycznych oraz po kablach światłowodowych.
1.5.1. Normy opisujące okablowanie strukturalne
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby weryfikacji, a
także sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów wspomagających, są opisane w
następujących Polskich Normach:
PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania
ogólne i strefy biurowe.
PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakości.
PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnątrz budynków.
PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.
PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym
sprzętem informatycznym.
Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu należy
korzystać z zapisów w/w norm.
1.5.2. Opis szczegółowych prac przy instalacji systemu okablowania strukturalnego
Do szczegółowych prac przy instalacji systemu okablowania strukturalnego zalicza się:
- budowę tras kablowych
- budowę punktów dystrybucyjnych
- budowę gniazd użytkowników
- układanie kabli
- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym
- prace wykończeniowe.
1.5.3. Budowa tras kablowych
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich
promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w
kartach katalogowych kabli miedzianych i światłowodowych.
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Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów
kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas
wypełniony w 40% na prostym odcinku.
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy
normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in.
instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a
okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały
kablowe.
1.5.4. Budowa punktów dystrybucyjnych
Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź szafach dystrybucyjnych
stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz
innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”. Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem
zaleca się stosowanie szaf o szerokości 800 mm, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na pionowe
prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy wypełnienie szafy
osprzętem pasywnym i aktywnym jest duże.
Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp do
przodu i tyłu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy
ścianą boczną szafy a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 15 cm.
Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy
stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”.
Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek
kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji,
podawanej w kartach katalogowych produktów.
Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu budynku są
wyposażone w odpowiedni zacisk. Należy doprowadzić do nich przewód giętki (linkę) w izolacji żółto-zielonej
2
o przekroju poprzecznym min. 4 mm i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę
uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku.
1.5.5. Budowa gniazd użytkowników
Punkty dostępu do systemu mogą przybierać różne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych,
gniazd instalowanych na kanałach kablowych, gniazd w puszkach podłogowych, gniazd w słupkach
instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd
wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty
gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp
użytkowników do gniazd.
1.5.6. Układanie kabli
Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych jak i światłowodowych należy stosować się do odpowiednich
zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.)
Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób
odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy
wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania
kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z
pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie
tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy
zewnętrznej kabla skrętkowego.
Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie narażone na
ściskanie, zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy wciągania kabli światłowodowych
należy zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces
wciągania kabli światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna (np.
włókna aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania,
może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje
kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny
być układane na wierzchu.
1.5.7. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym
Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia
przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.
W przypadku kabli skrętkowych najbardziej popularnymi złączami typu IDC (insulation displacement
connection) są złącza 110 oraz LSA+. Na rynku istnieją różne narzędzia do złączy obu typów. Przed
rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie
narzędzie.
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Należy też zwrócić uwagę na stopień zużycia noża / nożyczek tnących oraz na nastawę sprężyny
dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW
(mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) może spowodować
zniszczenie złącza.
Należy przestrzegać zapisów instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania
koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par.
Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.
1.5.8. Zarabianie Modułu gniazda SL (SLimLine)
Moduł gniazda SL o wydajności kategorii 6 z tylnym wyprowadzeniem kabla występuje w dwóch wersjach:
nieekranowanej (czarny) i ekranowanej i pozwala zakończyć kabel 4-parowy w sekwencji T568A lub T568B.
Został zaprojektowany do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 – 0,65 mm (24 – 22 AWG) i
izolacji o średnicy maksymalnej 1,45 mm, będącym elementem kabla 4-parowego nieekranowanego U/UTP
lub podwójnie ekranowanego S/FTP bądź F/FTP o impedancji falowej 100 . Najłatwiej przeprowadzić
proces zarabiania kabla na module gniazda przy zastosowaniu profesjonalnego narzędzia montażowego.
Dzięki jednoczesnemu wprowadzaniu wszystkich żył kabla symetrycznego do złączy IDC modułu gniazda
uzyskuje się wysokie i powtarzalne parametry budowanego łącza.
1.5.9. Przygotowanie kabla U/UTP
Na kablu należy umieścić plastikowy element przytrzymujący wyjście kabla z modułu gniazda, którego
zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego promienia gięcia kabla. Następnie stripperem umieszczonym w
narzędziu montażowym należy zdjąć koszulkę zewnętrzną z kabla na odległość ok. 50mm. Podczas operacji
należy zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić izolacji par skręconych. Przy pomocy szczypiec bocznych w
miejscu skrócenia koszulki zewnętrznej należy usunąć plastikowy krzyżak umieszczony wewnątrz kabla.
1.5.10. Przygotowanie kabla F/FTP
Przy pomocy strippera umieszczonego w narzędziu montażowym należy wykonać dwa nacięcia na izolacji
zewnętrznej kabla: pierwsze w odległości 50 mm i drugie w odległości 60 mm od końca kabla. Następnie
należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 50 mm i oderwać folię zewnętrzną kabla F/FTP
nacinając jej krawędź nożem monterskim. Podobną operację należy wykonać na poszczególnych parach
skręconych kabla. Należy przy tym uważać, by nie uszkodzić izolacji żył. Po usunięciu pozostałego
fragmentu izolacji zewnętrznej z kabla oraz ekranu z folii zewnętrznej pozostają pary skręcone w ekranach
foliowych o długości 10mm.
1.5.11. Przygotowanie kabla S/FTP
Przy pomocy strippera umieszczonego w narzędziu montażowym należy wykonać dwa nacięcia na izolacji
zewnętrznej kabla: pierwsze w odległości 50 mm i drugie w odległości 60 mm od końca kabla. Następnie
należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 50 mm i szczypcami bocznymi odciąć druty oplotu
zewnętrznego. Nacinając krawędzie folii poszczególnych par skręconych przy pomocy noża monterskiego
należy pozbyć się folii ekranujących poszczególne pary. Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie uszkodzić
izolacji żył. Następnie należy usunąć pozostały nacięty fragment izolacji zewnętrznej kabla, zaś pozostały
oplot zawinąć wokół par w indywidualnych ekranach foliowych, których długość wynosi teraz 10mm.
1.5.12. Zakładanie matrycy
Na kabel należy nałożyć matrycę przygotowując uprzednio położenie poszczególnych par zgodnie z
kolorami sekwencji, w której kabel będzie zarabiany na module gniazda. Matryca posiada element
przytrzymujący położenie kabla, dzięki któremu nie wysuwa się on z matrycy. W przypadku, kiedy położenie
par wychodzących z kabla nie zgadza się z ich położeniem docelowym w module gniazda, przed założeniem
matrycy należy je odpowiednio przestawić.
Po założeniu matrycy należy umieścić poszczególne żyły w izolacji w odpowiednich rowkach matrycy.
1.5.13. Zaciskanie modułu
Do matrycy z rozłożonymi żyłami zarabianego kabla należy ręcznie wcisnąć moduł gniazda, a następnie
zainstalować cały zespół w narzędziu zaciskającym tak, by kabel wychodził od przodu narzędzia. Następnie
naciskając dźwignię narzędzia do oporu należy uruchomić mechanizm zaciskający, który dociśnie moduł
gniazda do matrycy, powodując wprowadzenie wszystkich ośmiu żył par skręconych do złączy IDC modułu
oraz ucięcie nadmiaru żył kabla. Po wyjęciu modułu z narzędzia należy ściągnąć matrycę wzdłuż kabla,
rozewrzeć ją i zdjąć z kabla.
1.5.14. Zakładanie elementu przytrzymującego wyjście kabla / obudowy ekranującej
Na nieekranowany moduł SL gniazda należy zatrzasnąć plastikowy element przytrzymujący wyjście kabla.
W przypadku ekranowanego modułu SL gniazda należy nałożyć na moduł obudowę ekranującą
wykorzystując wszystkie elementy zatrzaskowe. Kabel wychodzący od tyłu modułu należy otoczyć blaszkami
spełniającymi rolę łącznika ekranu kabla (F/FTP – ekrany poszczególnych par; S/FTP – oplot kabla) z
obudową ekranującą moduł gniazda.
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Przy pomocy szczypiec bocznych należy ścisnąć wystające fragmenty blaszek i uzyskać w ten sposób trwały
zacisk ekranu.
1.5.15. Zakańczanie włókien światłowodowych
Terminowanie włókien światłowodowych złączami może odbywać się przy zastosowaniu różnych technologii,
spośród których największą popularnością cieszą się dziś technologie mechaniczne – z uwagi na krótki czas
działania instalatora. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna być wprowadzona do obudowy
(panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu włókien) stanowiącej ochronę włókien
światłowodowych oraz miejsce, w którym należy przygotować odpowiedni zapas włókien: w panelach
światłowodowych – ok. 2 m, w puszkach instalacyjnych – od 0,5 do 1 m.
1.5.16. Prace wykończeniowe
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie na tynkowych tras kablowych wykonanych z listew z
tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na
prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po
zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą.
Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je
zamknąć.
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy
zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica
strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o
tak zbudowanej granicy strefy.
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą
rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać, są:
• pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,
•

szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,

•

poszczególne panele krosowe,

•

poszczególne porty tych paneli,

•

a także wszystkie gniazda użytkowników.

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące
elementy:
• podstawa opracowania
•

informacje o inwestorze,
rozpatrywanej instalacji

inwestorze

zastępczym,

generalnym

wykonawcy,

wykonawcy

•

opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

•

lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / Ilość

•

schemat połączeń elementów instalacji

•

podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

•

widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych

•

widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z
rzeczywistością.
2. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO BUDYNKU
Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach:
• weryfikacja struktury systemu okablowania
•

weryfikacja doboru komponentów

•

weryfikacja wydajności systemu okablowania

•

weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.
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2.1. Weryfikacja struktury systemu okablowania
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź budynkach oraz
długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2004.
2.2. Weryfikacja doboru komponentów
Zgodnie z punktem 6.2.2.1 „Wybór komponentów” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajność systemu
okablowania definiują komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne:
„ [...]
a) komponenty kategorii 5 zapewniają wydajność klasy D okablowania symetrycznego;
b) komponenty kategorii 6 zapewniają wydajność klasy E okablowania symetrycznego;
c) komponenty kategorii 7 zapewniają wydajność klasy F okablowania symetrycznego.
Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności kanału
będzie decydował element o najsłabszej wydajności.”
W przypadku doboru komponentów światłowodowych muszą być spełnione zapisy tej samej normy PN-EN
50173-1:2004.
2.3. Weryfikacja wydajności systemu okablowania
Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź
kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 50346:2004 z
zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu okablowania
symetrycznego klasy E należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu III, zaś klasy F – przyrządem
pomiarowym poziomu IV.
Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie
wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny
dla wszystkich łączy stałych systemu.
2.4. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie
zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
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STE 04.00 Roboty w zakresie ochrony odgromowej
i instalacji wyrównawczych
CPV 45310000-3, CPV 45312311-0
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa nowego budynku kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanego na działce nr ewid. 185/3 w
miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z układaniem i montażem instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych w nowym
budynku kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanym na działce nr ewid. 185/3 w miejscowości Podolanka,
gm. Terespol, pow. bialski.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:
– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
– montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót
związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania
elementów uziemień itp.),
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w
dokumentacji,
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:
Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny,
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim
znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a
miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
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Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową
jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację.
Może występować jako uziemienie:
– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub
– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu
bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub
przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd
przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana
Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad
dach).
Rodzaje zwodów:
– Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów,
a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i
specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są
dodatkowe warunki:
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza
budynku,
– Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu
jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane,
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody
poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem
zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z
zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł
się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– kucie bruzd,
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
– montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna – zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku.
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Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów
metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
środków ochrony.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45312311-0 MONTAŻ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
projektowej.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny
zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
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– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Zwody
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od
rodzaju materiału i wyrobu.
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu
zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie
mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo
spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:
– 20 m dla ochrony podstawowej,
– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i
– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem.
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać:
– zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem, oraz
– zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z
powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy – wtedy stosujemy
parametry podstawowe).
2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
– do zatapiania w betonie
– do mocowania na żerdzi żelbetowej
– do przykręcania (pionowy i poziomy)
– do przyklejania
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
– do przyspawania do przewodu okrągłego
– do mocowania na gąsiorze
– do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski
– do przykręcania przewodów naprężanych
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego
Złączki
Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem
sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu
naturalnego a mocować
na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranów kabli
2.2.3. Uziomy
Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod
ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu
otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem
fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.
Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej
wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczególnych arkuszach
normy.
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Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu
należy uwzględnić następujące zasady:
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,
3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,
4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,
5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych
oraz metalowych ogrodzeń,
6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy
długości ponad 2,5 m,
7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o
rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ωm.
2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny
Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnętrznych)”
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.
Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji
metalowych.
Ograniczniki przepięć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje
możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, – producent
dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze
względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie
przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie
we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub
sufitach
– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z
zabetonowaniem,
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji
odgromowej,
– oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w
przypadku braku takich wytycznych,
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie
wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż
przykryć kanałów instalacyjnych,
5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i
nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi,
należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6
6.2. Szczegółowy wykaz oraz
piorunochronnych i uziemień

zakres

badań

pomontażowych

i

kontrolnych

instalacji

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
– stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych
materiałów
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień,
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
– dla zwodów i uziomów: m,
– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla odpowiednich robót.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STE 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie,
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie
fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości
ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po
zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji
elektrycznej w użytkowanie.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany 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,
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów częściowych,
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia
w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia
piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA
TOWARZYSZĄCYCH

ROBÓT

PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH

I

PRAC

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w STE 00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww.
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m,
należy ustalić w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji odgromowej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U)
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom połączeniowym.
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PN-EN 50164-2:2003 (U)
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 61663-1:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990
r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.. Wydanie II,
OWEOB Promocja – 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnętrznych)". Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).
10.2.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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STE 05.00 Instalacje systemów sygnalizacji włamania i pożaru
CPV 45312200-9, CPV 45312100-8
1. WSTĘP
Budowa nowego budynku kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanego na działce nr ewid. 185/3 w
miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z układaniem i montażem instalacji sygnalizacji włamania i pożaru w nowym budynku
kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanego na działce nr ewid. 185/3 w miejscowości Podolanka, gm.
Terespol, pow. bialski.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze
- roboty montażowe
- kontrola jakości
1.4. Określenia podstawowe
Definicje podstawowe dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej
STE 00.00 pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej
STE 00.00 pkt. 2.
Wykonawca zobowiązany jest
− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej
− powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie
urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 4.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i
odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.
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5.2. Montaż elementów systemu sygnalizacji włamania i pożaru
Zakres robót obejmuje:
• montaż centrali alarmowej wraz z obudową i akumulatorem
• montaż bezprzewodowych czujek dymu i temperatury
• montaż bezprzewodowych czujek ruchu i otwarcia drzwi
• montaż bezprzewodowych sygnalizatorów zewnętrznych
• montaż bezprzewodowych manipulatorów systemowych LCD
• wykonanie sprawdzenia pod kontem poprawnego montażu elementów
• oprogramowanie centrali alarmowej
• szkolenie personelu obsługi
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 7.
Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki:
a) 1 sztuka dla akumulatorów
b) 1 sztuka dla optycznych i dźwiękowych urządzeń sygnalizacyjnych
c) 1 sztuka dla czujek
d) 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego
e) 1 sztuka dla armatury technologicznej
f) 1 m bieżący dla przewodów
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.
Instalacje p.poż. powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi CNBOP.
Centralę należy montować i programować zgodnie z zaleceniami producenta.
Gotowa instalacja winna być poddana testowi sprawnego działania. Test powinien być wykonany jako
wstępny i test główny. Należy zwrócić uwagę na właściwą lokalizację czujek pożaru i ruchu oraz sprawdzić
atesty zastosowanych urządzeń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej STE 00.00 pkt. 9.
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki akumulatora.
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki urządzenia sygnalizacyjnego optycznego lub
dźwiękowego.
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki czujki.
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 kompletu lub 1 sztuki wyposażenia.
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki armatury.
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 m bieżącego przewodu.
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 m bieżącego korytka kablowego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Rozporządzenia, ustawy i normy
(1)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz.
690),
(2)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U). Nr 92, poz. 460 1 Nr
102 z 1995 roku poz. 507),
(3)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 roku w
sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, lub medycznego oraz warunków, jakim powinny
odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U). Nr 7, poz. 64),
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(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U). Nr 22, poz. 206),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U). Nr
107, poz. 679),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113,
poz. 728),
Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz. 414),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. W sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 140/1998, poz.906).
PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1:
Wymagania systemowe.
PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część
7: Wytyczne stosowania.
PKN-CEN/TS 54-14: Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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