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WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przejść i ścianek działowych wraz z remontem
instalacji elektrycznej,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1 Roboty rozbiórkowe
SST-2 Roboty budowlano-wykończeniowe
SST-3 Roboty elektryczne
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiąska obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –
także dziennik montażu.
1.4.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.14. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację obiektu , przekaże, egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 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 dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: siatki przeciwpyłowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań j.w. są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.4. 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych.
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.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w remontowanych
pomieszczeniach. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.7. 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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 Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. 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.
2.3. 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 Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz użytkownikiem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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 SST.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 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
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.1.1. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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 na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają 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 SST.
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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 Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
6. 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. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

„Wszędzie, gdzie w STWiOR i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały i urządzenia, z
podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia,
norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie
materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego
oferującego urządzenie lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach
technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie niezbędne do kompletnej oceny
przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).
W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej
i STWiOR, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt,
przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych
zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń”.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH

SST-1

Roboty w zakresie burzenia

45111100-9

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką istniejących elementów w remontowanych
pomieszczeniach Szkoły podstawowej nr 7 w Mikołowie-Mokrem
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac:
- demontaż drzwi
- demontaż umywalki wraz z podłączeniem i baterią umywalkową
- demontaż istniejących lamp
-demontaż gniazd wtykowych i wyłączników światła
- rozbiórka części ścian w celu wykonania przejść
- rozbiórka ścian działowych
-wywiezienie gruzu wraz z odpadami na wysypisko i opłatą za przyjęcie i
utylizację odpadów
- wykonanie ewentualnych przekuć w celu wykonania wentylacji
Odległość wywozu odpadów uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które
wyznaczy Wykonawca we własnych zakresie.
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów
roboczych do wykonania robót rozbiórkowych.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Część materiałów z rozbiórki należy odnowić i zamontować ponownie.
3. Sprzet
Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem
gruzu może być użyty sprzęt dowolnego typu dopuszczony do użytku oraz
sprawny.
4. Transport
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały
przestrzenne- samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości
jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren wykonywanych prac ogrodzić ( w tym siatkami przeciwpyłowymi) i
oznakować zgodnie z wymogami BHP
- odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną
Przed przystąpieniem do wykonania przejść w ścianach,

należy wykonać

nadproża stalowe.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r (Dz. U. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek,
usunięcia gruntu i stanu terenu po wykonanych pracach.
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane
przez nadzór Inwestorski.
7. Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10. Przepisy związane
Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH

SST-2
Roboty budowlano-wykończeniowe

SST-2.1
SST-2.2
SST-2.3
SST-2.4
SST-2.5
SST-2.6

Roboty murowe
Instalowanie przegród
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Tynkowanie
Roboty malarskie
Roboty podłogowe

45262500-6
45421141-4
45421000-4
45410000-4
45442100-8
45432100-5

SST-2.1

Roboty murowe

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonanie nadproży nad przejściami w remontowanych
pomieszczeniach Szkoły podstawowej nr 7 w Mikołowie-Mokrem
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac:
- wykonanie nadproży nad przejściami
- wykonanie ewentualnych przebić w celu wykonania wentylacji
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Nadproża stalowe:
- dwuteowniki IPE 180 l= 232cm
- siatka Rabitza
- beton C8/12
- śruby M16x200
-rura 20x2,3
- blacha 12x210
2.2 Kratki wentylacyjne z blachy stalowej surowej 14x14 z żaluzją
3. Sprzet
Do wykonania robót może być użyty sprzęt dowolnego typu dopuszczony do
użytku oraz sprawny.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonaniem nadproża obciążonego płytą stropową
zachodzi konieczność

jego odciążenia

po przez podstemplowania go na

odcinku nadproża. Wykuwa się nad bruzdę w ścianie, najpierw z jednej strony,

a po umocowaniu w niej belki odciążającej – z drugiej. Po oczyszczeniu bruzdy
z resztek gruzu i zmyciu jej wodą układa się w obydwu końcach , bruzdy , w
miejscach podpór belki nadprożowej , wykonać poduszkę betonową grubości
12 cm, minimum marki C8/12 . Po ułożeniu belki stalowej i związaniu zaprawy
na podporach należy wszystkie puste przestrzenie miedzy belkami wypełnić
zaprawą cementową minimum

marki 80 i

belkę tynkuje się zaprawa

cementową. W identyczny sposób wykonuje się belkę z drugiej strony ściany .
6. Kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane
przez nadzór Inwestorski.
7.Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
8.Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiór robót murowych
powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
9.Podstawa płatności
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.Przepisy związane
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197:2002

Kruszywa do zaprawy
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku

SST-2.2

Instalowanie przegród

1. Wstęp
2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem ścianek typu GK remontowanych
pomieszczeń Szkoły podstawowej nr 7 w Mikołowie-Mokrem
3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4
4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac:
- wykonanie ścinek działowych z płyt GK 2x12,5,zaizolowanych
akustycznie, na rusztach metalowych
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
6.1 Ścianki GK
Zestaw materiałów do wykonania obudów i ścian z płyt gipsowokartonowych składa się z:
- płyt gipsowo kartonowych
- kształtowników stalowych z blach ocynkowanych, które powinny
spełniać wymagania Aprobaty Technicznej ITB.
Materiały pomocnicze:
- kołki rozporowe szybkiego montażu
- blachowkręty
- taśma zbrojąca
- szpachlówka gipsowa
- kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną
- gips budowlany szpachlowy
- wełna mineralna
- inne materiały pomocnicze
7. Sprzet
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
- sprzęt do systemowego montażu (wiertarki, wkrętaki itp.)
Sprzęt stosowany przy robotach ma być sprawny.

8. Transport
Elementy ścianek systemowych mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków.
Opakowania należy układać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami
mechanicznymi elementów. Elementy montażowe przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach.
9. Wykonanie robót
Ogólne wymagani dotyczące wykonywania robót podano w wymaganiach
ogólnych niniejszej specyfikacji.
9.1 Ścianki z płyt GK na ruszcie metalowym
Warunki przystąpienia do robót:
- powinny zostać zakończone roboty stanu surowego, instalacyjne
podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe
- pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów
- okładziny z płyt gk należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5ºC
- pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone
Mocowanie płyt do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętarkami za
pomocą wkrętarek.
9.2 Zakres wykonywanych prac
- wyznaczenie miejsc montażu
- zamocowanie profili oraz elementów mocowania
- montaż wypełnienia systemowego
10. Kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane
przez nadzór Inwestorski.
Kontrola powinna obejmować:
- stronę licową płyt GK, która nie może mieć szwó, krawędzie płyt powinny być
proste lub spłaszczone
- sprawdzenie zgodności wykonanych ścianek z dokumentacją
- sprawdzenie poprawności montażu ścianek
- właściwe wypoziomowanie
- kontrola wizualna przylegania i prostopadłości elementów
11.Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
12.Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacją techniczna
- rodzaj zastosowanych materiałów
- przygotowanie podłoża
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia
- wichrowatość powierzchni
Odchylenie powierzchni okładzin od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
lnii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m
13.Podstawa płatności
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
14.Przepisy związane
PN-72/B-101 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
pomieszczeń w budynkach(…)
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych

SST-2.3

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstęp
2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej remontowanych pomieszczeń Szkoły podstawowej nr 7
w Mikołowie-Mokrem
3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4
4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki drzwiowej.
W tym celu należy:
- drzwi istniejące remontowanych pomieszczeń opalić i pomalować, zamki
wymienić wraz z klamkami z szyldami i wkładką
- zamontowanie nowych drzwi
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5. Materiały
Nowe drzwi wraz z ościeżnicami, płytowe pełne, trójzawiasowe,
wypełnionych płytą wiórową otworową, okleinowanych min. CPL 0,7 wraz z
zamkami i wkładką oraz klamką z szyldem.
Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i
powłokami malarskimi.
6. Sprzet
Sprzęt stosowany przy robotach ma być sprawny.
7. Transport
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków. Opakowania należy
układać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi
elementów. Elementy montażowe przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach.
8. Wykonanie robót
Ogólne wymagani dotyczące wykonywania robót podano w wymaganiach
ogólnych niniejszej specyfikacji.

8.1 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania
ościeża. W przypadku występujących wad lub zabrudzeń ościeże należy
naprawić i oczyścić.
8.2 Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte drobne wady
powierzchniowe np. pęknięcia, wyrwy
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym)
8.3 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla
robót murowych.
Ościeża mocować zgodnie z instrukcją producenta.
Szczeliny pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB
Po zamontowaniu skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
8.4 Powierzchnia powłok malarskich nie powinna mieć uszkodzeń
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów
pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie mogą wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
10. Kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane
przez nadzór Inwestorski. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami
PN-88/B-10085- dla stolarki okiennej i drzwiowej
11.Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
12.Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę robót do odbioru.
13.Podstawa płatności
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
14.Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane.Podział

SST-2.4

Tynkowanie

1. Wstęp
2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
uzupełnień tynków wewnętrznych remontowanych pomieszczeń Szkoły
podstawowej nr 7 w Mikołowie-Mokrem
3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4
4. Zakres robót objętych SST
Roboty tynkarskie obejmują:
- roboty naprawcze tynków istniejących
- otynkowanie ewentualnych przemurowań i uzupełnień murów
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5. Materiały
Materiały do tynku:
- piasek
-cement
- preparaty gruntujące
- sucha mieszanka tynkarska
- gips szpachlowy
-woda
- preparaty wzmacniające podłoże
- lekki tynk podkładowy
- narożnik ochronny z siatką
- masa klejąca
6. Sprzęt
Do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia należy zastosować
urządzenia i narzędzia odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie,
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych
przedmiotem zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do
technologii wykonywanych robót.
W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy
użyć stosowne jednostki sprzętowe. Do wykonania przedmiotu zamówienia
należy używać właściwych i sprawnych narzędzi.

7. Transport
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków. Opakowania należy
układać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi
elementów.
8. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowania przebić i bruzd, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpić do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów.
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00 C.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i brudu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy
zwilżyć wodą.
Tynki trójwarstwowe powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi.
Narzut tynków wew. należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cem.-wap. W tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, a w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego należy stosować o składzie
objętościowym1:3,5 i 1:4,5 lub 1:1,5, 1:2 i1:3 a z wapna hydratyzowanego 1:3 i
1:4 lub 1:1, 1:2 i 1:2,5
10. Kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane
przez nadzór Inwestorski.
11.Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
12.Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę robót do odbioru.
13.Podstawa płatności
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

14.Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane (…)
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze

SST-2.5

Roboty malarskie

1. Wstęp
2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich remontowanych pomieszczeń Szkoły podstawowej nr 7 w
Mikołowie-Mokrem
3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4
4. Zakres robót objętych SST
Roboty malarskie obejmują:
- przygotowanie podłoża pod malowanie,
- malowanie tynków cementowo - wapiennych, gipsowych
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5. Materiały
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej,
Farby emulsyjne
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
akrylowych i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb emulsyjnych
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów
farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.
- rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego
stosowania
6. Sprzet
Sprzęt stosowany przy robotach ma być sprawny.

Podstawowy sprzęt do wykonania robót malarskich
- pędzle (ławkowce, okrągłe pierścieniowe, kątowe i płaski)
- szczotki stalowe, szpachelki, szpachle, kuwety
- wałki malarskie
- sprężarki elektryczne, pistolety natryskowe
- drabiny malarskie, podesty
7. Transport
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami
przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków.

transportu,

8. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być
niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu
2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podłoży
- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,
naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną,
- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
zacieków,
- odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną,
- podłoża chłonne i słabe zagruntowane gruntem,
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować grunt.
Wykonywania powłok malarskich
- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitnomatowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

- Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę
jednolitą zgodną ze wzorcem,bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,
pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
9. Kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane
przez nadzór Inwestorski.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni( powierzchnia bez pęknięć, zarysowań),
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości, jednolitość barwy całej powierzchni,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez
oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za
wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
10.Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.

11.Odbiór robót
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.1. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą
szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką
lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
12.Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo
ogólne.
T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990.

SST-2.6

Roboty Podłogowe

1. Wstęp
2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót posadzkowych remontowanych pomieszczeń Szkoły podstawowej nr 7
w Mikołowie-Mokrem
3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4
4. Zakres robót objętych SST
Roboty posadzkowe obejmują:
- przygotowanie podłoża (zerwanie starej wykładziny, oczyszczenie,
zaizolowanie)
- wykonanie warstw wyrównawczych i wygładzających
- położenie posadzki z wykładziny obiektowej bez warstwy izolacyjnej
rulonowe zmywalne, gr. min. 2,5mm z warstwą ścieralną min 1,2mm, z
wywinięciem cokołów na ściany 10cm
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5. Materiały
- wykładzina obiektowa bez warstwy izolacyjnej rulonowa zmywalna, gr.
min. 2,5mm z warstwą ścieralną min 1,2mm, z wywinięciem cokołów na
ściany 10cm
- kleje elastyczne do wykładzin
Do klejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane
kleje winny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie
powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę.
6. Sprzęt
Sprzęt stosowany przy robotach ma być sprawny.
Roboty można wykonać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.
- szpachle i pace metalowe lub PCV
-noże lub narzędzia do cięcia
-wałki dociskowe
- frezarka ręczna lub mechaniczna
-poziomice, łaty
-mieszadła
7. Transport
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków. Opakowania należy

układać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi
elementów.
8. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do układania wykładziny należy przygotować podłoże.
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące
warunki:
- temperatura otoczenia 17-25 C
- temperatura podłoża min. 15 C
- względna wilgotność powietrza poniżej 75%
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a
wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii
produkcyjnej
8.1. Przygotowanie podłoży
8.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być
naprawione. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
8.1.2. suche – max dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać
2,5%.
8.1.3 równe i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb
8.2. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV.
Do montażu wykładziny można przystąpić , jeżeli spełnione są warunki
dotyczące podłoża i otoczenia.
Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do
podłoża za pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny. W tym celu
należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, na odsłonięty fragment
podłoża nałożyć klej za pomocą pacy, po 10 – 15 min docisnąć wykładzinę do
podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem.
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin.
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg - należy wykonać poprzez łączenie
styków za pomocą sznura spawalniczego.
10. Kontrola jakości robót
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane
przez nadzór Inwestorski.
10.1 Powierzchnia podłoża.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ułożenia
wykładziny powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne.

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
10.2. Posadzki.
10.2.1. Badania posadzek przy ich odbiorach należy przeprowadzić po
zakończeniu ich wykonania:
Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
11.Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
12.Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę robót do odbioru.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
12.1. Odbiór podłoża
12.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione.
12.2. Odbiór posadzek z wykładziny
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzić zgodnie z normą PN76/8841-21 „ Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.”
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
-wyglądu zewnętrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe
-prawidłowość ukształtowania powierzchni
-połączenie posadzki z podłożem
-prawidłowość połączenia styków materiałów posadzkowych
-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych.
13.Podstawa płatności
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
14.Przepisy związane
PN-76/8841-21 „ Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze
PN-ISO-9000
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom
I cz.IV – Podłogi i posadzki, Arkady – 1996

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
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Instalacje elektryczne
Oprawy oświetleniowe

45311100-1
45311200-2

1. Wstęp
2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem instalacji elektrycznej w remontowanych
pomieszczeniach Szkoły podstawowej nr 7 w Mikołowie-Mokrem
3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4
4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac:
- instalację oświetleniową,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja wyłączników światła
- demontaż i montaż opraw oświetleniowych
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Materiały
- oprawy świetlówkowe 2x21-23W z rastrem przelotowe, barwa światła
3500 K z kloszem przezroczystym z poliwęglanu
- przewód 3x1,5
- puszki
- wyłączniki 2 klawiszowe
- gniazda wtykowe pojedyncze z bolcem
7. Sprzet
Do wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością
korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:
- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.
8. Transport
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków. Opakowania należy
układać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi
elementów.

9. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego.
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto
wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków
kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub
na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia materiałów przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Zamawiającego
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.
Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu ,
- 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,
- 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.
- 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
- montaż kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką
podaną w dokumentacji projektowej i ST.
- w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu
prowadzącego, stalowego nie jest konieczne, przewody muszą być ułożone
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E04700:1998/Az1:2000
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń
i odbiorników energii elektrycznej 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.
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.
Położenie wyłączników klawiszowych należy instalować na wys. 1,1m.
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 wskazaniami Inwestora.
10. Kontrola jakości robót
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu
zasilania instalacji.
Oględziny mają na celu potwierdzenie, Że zainstalowane na stale urządzenia
elektryczne:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach
przedmiotowych;
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z niniejszą normą;
- nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie
bezpieczeństwa.
W zależności od potrzeb, należy sprawdzić przez oględziny co najmniej:
- sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami
odstępów, w przypadkach np.. ochrony przy Użyciu barier, obudów, przeszkód
lub przez umieszczenie poza zasięgiem ręki;
- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających
rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami cieplnymi ;
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia ;
- wybór i nastawienie urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych ;
- obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających
i łączących;
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych ;
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych ;
- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji ;
- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. ;
- poprawność połączeń przewodów;
- dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację.
W zależności od potrzeb, należy przeprowadzić niżej wymienione próby:
- ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej ;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów ;
- rezystancji podłogi i ściany ;
- samoczynnego wyłączenia zasilania ;
- próbę biegunowości;
- próbę wytrzymałości elektrycznej;

- próbę działania;
- skutków cieplnych;
- spadku napięcia
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę
lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki, należy powtórzyć
po usunięciu przyczyny niezgodności.
Metody wykonywania prób opisane w normie, są podane jako zalecane,
dopuszcza się stosowanie innych metod, pod warunkiem że zapewnią one
równie miarodajne wyniki.
Próba ciągłości przewodów ochronnych
Ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych.
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancję izolacji należy zmierzyć:
a) między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;
UWAGA. W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu
instalacji przed przyłączeniem odbiorników.
b) między każdym przewodem roboczym i ziemią.
11. Obmiar robót
W oparciu o pozycje przedmiaru.
12. Odbiór robót
Odbiorowi podlegają:
-przebieg tras przewodów
-sposób połączeń,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
-lokalizacja urządzeń.
Przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych , a także sprawdzić zgodność stanu
istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych
odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunków technicznych
w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość zastosowania materiałów
- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji
- prawidłowość zainstalowania urządzeń
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną
- stan izolacji przewodów
- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych (wykonanie prób i sprawdzeń
działania instalacji)
- natężenie oświetlenia

13. Podstawa płatności
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
14. Przepisy związane
PN – IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa "
PN IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.
PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”.
PN IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”.
PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”.
PN IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”.
PN IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym”.
PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i
badania”
PN – EN 12464 – 1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”
EN 60598-2-22 :2001 „ Oprawy oświetleniowe wymagania szczegółowe”
018/

