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2.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z
REMONTEM PAWILONÓW LABORATORYJNYCH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ P A N W
WARSZAWIE PRZY ul. KASPRZAKA 44/52.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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 zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie
objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla

przedmiotowych

prac

budowlanych .
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.

1.4.2.

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;

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.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.

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.

1.4.5.

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
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b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6.

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.

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.

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. 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 książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
a.

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b.

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. 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.
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1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. 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.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
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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.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie
jest obecnie prawnie określony w przepisach).
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
Wykonawcy w terminie określonym w dokumentach umowy przejmie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

1.5.3.

-

dostarczoną przez Zamawiającego,

-

sporządzoną przez Wykonawcę.

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
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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.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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.
1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.5.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a)

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)

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)
2)

1.5.6.

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w 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.
ICHO PAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. 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.
1.5.10. 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.
1.5.11. 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.
2.1.

MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2.

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek
złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 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
Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.

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.
2.4.

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
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.5.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 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, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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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.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 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. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
-

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

-

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-

projekt organizacji budowy,

-

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o
większych gabarytach lub masie).

5.2. 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, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a także w normach
i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę 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. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-

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

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

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

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, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-

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

-

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

-

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

6.2. 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.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku 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 i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. 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.
ICHO PAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. 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:

3.

Polską Normą lub

4.

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.

5.

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1.

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.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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,
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-

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-

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

-

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom 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,

-

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

3.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.

4.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

5.

a)

pozwolenie na budowę,

b)

protokoły przekazania terenu budowy,

c)

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)

protokoły odbioru robót,

e)

protokoły z narad i ustaleń,

f)

operaty geodezyjne,

g)

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7.

OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej kosztorysowej i
przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c)

odbiorowi częściowemu,

d)

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e)

odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f)

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.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.

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 8.4.2.
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.

8.4.2.

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.

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

3.

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.

protokoły odbiorów częściowych,

5.

recepty i ustalenia technologiczne,

6.

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),

8.

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
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10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 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 i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
-

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

-

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

-

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

-

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b)

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c)

opłaty/dzierżawy terenu,

(d)

przygotowanie terenu,

(e)

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f)

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,

(b)

utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
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10
10.1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
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).

-

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.).

-

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.

Rozporządzenia
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
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 Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ICHO PAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC
ZWIĄZANYCH Z REMONTEM:
- LABORATORIOW
- POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SOCJALNYCH I LEKARSKICH
- HOLU Z PORTIERNIĄ
- KLATEK SCHODOWYCH
- WEJŚĆ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
- KORYTARZY WRAZ Z ZABUDOWĄ
WYMIANA OKIEN, SZAF KORYTARZOWYCH I BALUSTRAD
WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ WOKÓŁ BUDYNKU LABORATORYJNEGO
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH grupy robót w-g CPV451,452,453,454
ROBOTY BUDOWLANE
roboty rozbiórkowe
- demontaż , wyniesienie i wniesienie po zakończeniu prac wyposażenia pomieszczeń.
- rozebranie odparzonej wykładziny ściennej z płytek nad umywalkami, wykucie z
murów haków, kołków itp, rozebranie posadzki z płytek, lastrico, skucie cokolika
cementowego, skucie nierówności betonu po demontażu płytek podłogowych.
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych, demontaż starych szaf
korytarzowych
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek , obicie pozostałych tynków pod usuniętymi
płytkami, , rozebranie starych posadzek z płytek terakotowych łącznie z cokolikami,
skucie starych podkładów betonowych z posadzki do głębokości 5cm. wykucie z muru
starych podokienników z lastrico oraz stalowych ościeżnic okiennych i drzwiowych
przewidzianych do demontażu.
- rozebranie posadzek z płytek z PCV, skucie z podłoża resztek kleju , innych
zanieczyszczeń
- demontaż istniejących balustrad klatki schodowej i pochylni, pocięciu
zdemontowanych elementów do wymiarów transportowych.
- usunięcie ręczne gruzu i materiałów z rozbiórek poza budynek i wywiezienie ich
samochodami na zwałkę na odl. do 30 km.
- transport z załadunkiem złomu z rozebranych balustrad
- roboty budowlane
- wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr.~ 6cm zbrojonej siatką
z prętów gr.4mm o oczkach 5x5cm pod posadzki, z przekładką izolacyjną z folii
polietylenowej.
- uzupełnienie ścianek z cegły pełnej w miejscach po likwidowanych otworach
drzwiowych, okiennych i wykonanie nowych ścianek wg uzgodnień.
- uszczelnienie podłóg i ścian w pomieszczeniach mokrych w technologii np. Superflex,
ułożenie posadzki z płytek kamionkowych typu gres, antypoślizgowych wg uzgodnień
łącznie z cokolikami.
- uzupełnienie tynków ścian kat II po obitej glazurze oraz tynków pod powłoki
malarskie kat. III z drobnymi naprawami ścian w miejscach po zdemontowanych
kołkach itp.
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- naprawa posadzek lastrykowych
- przecieranie tynków ścian i sufitów oraz przecierki unifikujące nowy tynk ze starym
bez zdzierania farby, gruntowanie przygotowanych podłoży w celu wyrównania
chłonności preparatem np.: Atlas Uni Grunt. licowanie przygotowanych ścian
płytkami glazurowanymi oraz płytkami kamionkowymi gres wg uzgodnień na
zaprawę klejową, malowanie pozostałych powierzchni ścian i sufitów 1x farbą
emulsyjną grzybobójczą oraz 2x farbą emulsyjną do pomieszczeń mokrych.
- montaż nadproży prefabrykowanych nad nowymi otworami drzwiowymi,
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych wodoodpornych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 5001, obudowa rur instalacji wodnych oraz zabudowy umywalek płytami gipsowokartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
50-02.
- wykonanie obudów pionów i poziomych tras instalacyjnych płytami GK na ruszcie
metalowym.
- obłożenie blatów z umywalkami płytkami kamionkowymi gres o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej, dwukrotne malowanie obudów przewodów instalacyjnych z płyty
gipsowo kartonowej wodoodpornej farbą emulsyjną do pomieszczeń mokrych.
- wykonanie okładzin ceramicznych parapetów okiennych oraz ścianek pionowych pod
oknem z płytek kamionkowych gres 30x30 klejonych na klej.
- montaż drzwi jednoskrzydłowych, wewnętrznych , przymykowych z aluminium w
kolorze białym, pełnych - drzwi wejściowe z korytarza oraz drzwi do kabin - płytowe,
wewnętrzne, wodoodporne z obróbką osadzenia w glifach.
- montaż drzwiczek rewizyjnych dla przyłączy instalacyjnych w obudowach z g-k,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub ftalowymi grzejników , rur
wodociągowych.
- gruntowanie podłoża w celu wyrównania chłonności preparatem np. Atlas Uni Grunt,
wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą gr ~ 8mm.
- reperacje tynków ścian po puszkach elektrycznych, hakach, zdemontowanym cokoliku
cementowym,
- ługowanie farby olejnej z tynków ścian, przecieranie starych tynków ścian i sufitów z
zeskrobaniem farby emulsyjnej, obicie odparzonych tynków ścian, przetarcie tynków
ścian i sufitów ze zdzieraniem starej farby, gruntowanie przetartych ścian i sufitu
preparatem Atlas Uni Grunt w celu wyrównania chłonności podłoża, dwukrotne
malowanie farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem lamperii do wys. 1,6m,
dwukrotne malowanie pozostałych ścian i sufitu farbą emulsyjną.
- uszczelnienie przejść przewodów instalacyjnych w ścianach nad drzwiami
ognioodpornymi masą izolacyjną ognioodporną i zaprawą ognioodporną jak
przegrody ogniowe.
- ułożenie posadzek z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowej oraz cokolików z płytek kamionkowych gres wys. 15 cm.
- cyklinowanie posadzki z przeprowadzeniem drobnych napraw, wykonanie nowych
lub cyklinowanie istniejących listew przypodłogowych z drewna liściastego oraz 3krotne lakierowanie klepki i 2-krotne listew lakierem bezbarwnym
chemoutwardzalnym.
- malowanie farbą olejną lub ftalową rur instalacyjnych, skrzynek elektrycznych i drzwi
- osadzenie w ścianach nowych kratek wentylacyjnych, uzupełnienie tynków
cementowo wapiennych w różnych miejscach na ścianach i sufitach.
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych i okiennych, montaż nowych
drzwi z aluminium w kolorze białym jednoskrzydłowych samodzielnych i oszklonych,
wykonanie obróbki osadzenia glifów, montaż okien uchylno - rozwieralnych z PCV z
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-

-

obróbką osadzenia, wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej
przeszlifowanie i groszkowanie powierzchni posadzki z lastrico pod posadzkę z płytek
gres na kleju
demontaż na czas prac malarskich i ponowny montaż po ich zakończeniu opraw
świetlówkowych sufitowych.
dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem,
dwukrotne malowanie powierzchni ścian nad lamperią i sufitów farbami emulsyjnymi,
dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub ftalowymi : stolarki drzwiowej ,
grzejników radiatorowych, rur wodociągowych,
zabezpieczenie podłóg folią przy robotach malarskich.
naprawa degestoriów, szafek laboratoryjnych i stołów, wymiana blatów
wykonanie otworów w podłożu na kotwy dla nowej balustrady, wklejenie mocowania
balustrady na kotwy żywiczne.
dostarczenie i montaż nowej balustrady na przygotowanych kotwach.
wymiana szaf korytarzowych w korytarzach w bud. C na: blaszane, niepalne,
malowane proszkowo w kolorze białym, z 5 półkami z blachy w środku oraz zamkiem
patentowym w drzwiczkach.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT SANITARNYCH

Roboty demontażowe
-

Demontaż wyeksploatowanych misek ustępowych, umywalek, pisuarów, baterii,
zaworów, pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, odcinków poziomu c.o.,
grzejników żeliwnych wraz z zaworami, kanałów wentylacyjnych,
Demontaż poziomów kanalizacyjnych oraz przykanalika zewnętrznego
Demontaż wpustów podłogowych,
Usunięcie ręczne złomu i materiałów z rozbiórek poza budynek i wywiezienie ich
samochodami na zwałkę na odl. do 25 km.

Roboty budowlane
-

Wykopy zewnętrzne pod przykanalik, wykopy wewnętrzne pod poziom kanalizacyjny,
zasypanie wykopów, zabetonowanie bruzd po ułożeniu nowych rurociągów
kanalizacyjnych.
Wykucie bruzd w ścianach, przebicie otworów oraz wykonanie prac naprawczych po
zmontowaniu rurociągów i podejść zimnej i ciepłej wody, kanalizacji i centralnego
ogrzewania.
Wykucie bruzdy w posadzce, wykonanie wykopu pod poziom c.o. i wok.-kan., zasypanie
i zabetonowanie bruzd po ułożeniu poziomu.

Roboty montażowe
- Montaż kompletnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zgodnie z projektem
i ustaleniami.
- Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem z rur i kształtek polipropylenowych przy
zastosowaniu do rurociągów zimnej wody polipropylenu a do ciepłej wody i centralnego
ogrzewania rur z polipropylenu stabilizowanego.
ICHO PAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

19

-

Baterie ścienne produkcji krajowej.
Rurociągi odpływowe z rur i kształtek PCV lub PP należy montować zgodnie z
projektem.
Przybory sanitarne (umywalki, pisuary, miski ustępowe typu „kompakt”) produkcji
krajowej w kolorze białym.
Wpusty podłogowe wykonane z blachy kwasoodpornej.
Poziom c.o. przebiegający w kabinach należy wykonać z rur i kształtek
polipropylenowych stabilizowanych zmontować w wykonanym uprzednio kanale
Poziom izolować otulinami z pianki poliuretanowej.
Piony c.o. zmontować w bruzdach wykutych w ścianach
Brodziki porcelanowe z syfonem czyszczonym od góry,
Wpusty podłogowe i rynny wykonane z blachy kwasoodpornej.
Piony oraz przewody zasilające c.o. zmontować w bruzdach wykutych w ścianach.
Grzejniki pod oknami panelowe, z podejściem dolnym, pozostałe grzejnik z podejściem
bocznym.
Wszystkie metalowe połączenia rurociągów i aparatury wykonać ze złączek mosiężnych.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem
technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót,
między innymi:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzonych robót.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I.
Budownictwo ogólne, część I, II, III i IV (Arkady, Warszawa 1990).
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje
elektryczne (Arkady, Warszawa 1990).
Instrukcje montażu.
Instrukcje producentów materiałów i urządzeń.
Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania
instalacji, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw
elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 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 Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z
warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń
opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami
określonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”.
Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próby i badania zgodnie z PN-IEC 60364-661:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania natężenia oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN-84/E-02033.
Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki
ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz
zainstalowanego wyposażenia.
Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów
pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym:
·
Dane ogólne o obiekcie badań;
·
Informacje o wykonujących pomiary;
·
Dane o rodzaju badań;
ICHO PAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

21

·
·
·
·
·
·
·

Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badań;
Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;
Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;
Datę wykonania badań;
Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów;
Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urządzeniach
należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
·
Prace kontrolno pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
przy czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a
druga, asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w
udzielaniu pomocy przedlekarskiej;
·
Podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych
przyrządów pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po
wykonywaniu pomiarów;
·
Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części
przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć
się pod napięciem;
·
Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel
wykonujący pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności
zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych;
·
Przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia
kompletności, braku usterek i prawidłowości badanego obiektu;
·
Przed przystąpieniem do pomiaru należy:
zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody
badań,
określić kryteria oceny wyników pomiarów,
ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów
pomiarowych,
przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do
wartości pomierzonych;
·
Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:
zakresy użytych przyrządów pomiarowych,
stan izolacji zastosowanych przewodów,
stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;
·
Jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i
zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem;
·
Po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie
wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców
przewodów;
·
Przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie
zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody;
·
Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable,
które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;
·
Powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić
zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym
zagrożeniom.
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.
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Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
Przed przystąpieniem do rozbiórki lub demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie
z założeniami w przedmiarze robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz
wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi.
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach
elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy
„Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami
demontażowymi.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP.
Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem
posegregować.
Gruz, oraz niewykorzystywane materiały z rozbiórki i demontażu należy składować w
specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze, którym po zapełnieniu będą
bezzwłocznie wywożone na wysypisko.
Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego
gromadzić na terenie prowadzonych robót.
I.
·
·
·

Przygotowanie podłoża dla przewodów instalacji elektrycznych.
Trasowanie
wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;
wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych;
mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w
liniach poziomych i pionowych.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz
przewody prowadzone w listwach i kanałach instalacyjnych umieszczonych na ścianach
powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej określonych strefach instalacyjnych:
a)
Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm:
strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu),
strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia podłogi),
strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią
podłogi) – dotyczy pomieszczeń w których powierzchnia robocza przewidziana jest na
ścianach np. w kuchni.
b)
Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm:
strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy
drzwi),
strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna),
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strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu
ścian w narożach).
Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad
sufitem podwieszonym) i pod podłogą należy prowadzić po możliwie najkrótszej trasie.
II.
Kucie i zaprawienie bruzd, wykonanie przebić.
·
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy
montażu instalacji.
·
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości
tynku.
·
Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być
taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
·
Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
·
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób
osłabiający ich konstrukcję.
·
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.
·
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura
powinna być pokryta tynkiem.
·
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było
wyginać łagodnymi łukami.
III.
Przejścia przez ściany i stropy.
·
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp.
(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowymi.
·
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w
sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.
·
Przejścia przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy wykonać
przepustami p.poż o klasie odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
·
Przejścia przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu,
powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
·
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
kształtowniki, korytka blaszane itp.
IV.
Montaż listew i kanałów instalacyjnych z PCW mocowanych do podłoża przez
przykręcenie.
·
Mocowanie listew odbywa się za pomocą wkrętów przykręcanych do kołków
plastikowych osadzonych w podłożu co około 50 cm.
·
Cięcie listew i kanałów wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy
wygładzić pilnikiem płaskim lub specjalnym skrobakiem.
·
Łączenie listew i kanałów wykonuje się za pomocą specjalnych złączek (wszelkiego
rodzaju kąty wewnętrzne i zewnętrzne, łączniki, zaślepki końcowe, rozgałęzienia i osłony).
·
Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w
narożach ścian.
V.
Układanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
·
Rury instalacyjne należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach lub
na uchwytach.
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·
Głębokość bruzd pod rury powinna być taka, aby nie wystawała ona więcej niż 5 mm
poza lico ściany (ściany bez tynku).
·
Rurę mocować do podłoża plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy
puszkach rury mocować plackami gipsowymi w odległości 10-15 cm.
·
Rury giętkie należy układać bez połączeń między sąsiednimi puszkami. Długość rur
między puszkami powinna wynosić nie więcej niż 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy.
·
Cięcie rur wykonuje się piłką do metalu. Po cięciu krawędzie należy wygładzić
pilnikiem półokrągłym lub specjalnym skrobakiem do rur.
·
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek
dwukielichowych.
·
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
Średnica znamionowa rury (mm)
Promień łuku (mm)

18
190

21
190

22
250

28
250

37
350

47
450

·
Rury łączyć z osprzętem podtynkowym wprowadzając rury na długość około 5 mm do
wnętrza puszki przez wycięty otwór.
·
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna)
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w
puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur.
·
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu),
ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.
·
Dla przeciągnięcia przewodów wewnątrz rury umieścić drut lub linkę (tzw. pilot).
Drut lub linka powinny wystawać z końców na około 15-20 cm, tak aby można było na jego
końcach wykonać oczka, do których mocuje się wciągany
5.2.1.2.3
Układanie przewodów instalacji elektrycznych.
Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy
BN-84/8984-10.
Oznakowanie powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz normami (PN-EN 60445:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi).
Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próby i badania zgodnie z PN-IEC 60364-661:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Jeżeli badania dały wynik pozytywny można przystąpić do wykonania robót o charakterze
ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych itp.
I.

Wciąganie przewodów do rur instalacyjnych.
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·
Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej,
należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony
kulką, a z drugiej uszkiem.
·
Wciąganie przewodów do rur muszą wykonywać dwie osoby: jedna wciąga linkę z
zamocowanym przewodem, a druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyżowały się
i nie splatały, oraz nie ocierały o brzeg rury.
·
W puszkach należy pozostawić zapas około 10 cm każdej żyły na wykonanie
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
·
Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła
się równo z wewnętrzną powierzchnią puszki.
·
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.
II.
Układanie przewodów w korytkach, listwach i kanałach instalacyjnych.
·
Po odkryciu korytek, listew i kanałów przewody układamy luzem w przegrodach
wewnętrznych.
·
Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o
dodaniu do odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny
powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
·
Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła
się równo z wewnętrzną powierzchnią puszki.
III.
Układanie przewodów w tynku w gotowych bruzdach.
·
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.
·
Bruzdy dla przewodów wtynkowych powinny być wykute jedynie na grubość tynku i
mieć szerokość o około 5 mm większą niż szerokość przewodu. W miejscach zmiany
kierunku trasy instalacji bruzda powinna być poszerzona do 10 mm w kierunku wewnętrznej
strony łuku.
·
Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany.
Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę,
można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli
zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A.
·
Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o
dodaniu do odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewód neutralny
powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
·
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy
przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji.
·
Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
·
Przewody do powierzchni mocować za pomocą gipsowania lub za pomocą klamerek.
Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu małymi plackami gipsowymi w rozstawie co 5080 cm.
·
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
·
Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z przewodu kończyła
się równo z wewnętrzną powierzchnią puszki.
·
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
·
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
IV.

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.
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·
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych łączenia przewodów należy wykonywać
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń
skręcanych.
·
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.
·
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz
dodatkowe naprężenia.
·
Do zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
·
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
·
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
·
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzać warstwy cyny.
·
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek
zamiast cynowania).
Podłączanie odbiorników.
I.
Podejścia do odbiorników.
·
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
·
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
·
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak
cała instalacja, lecz samo przejście przez strop należy wykonać zgodnie z punktem III.
·
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry.
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do:
opraw oświetleniowych,
odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
·
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.
II.
Przyłączanie odbiorników.
·
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
·
Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje:
przyłączenia sztywne,
przyłączenia elastyczne.
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·
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do
odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.
·
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy
wykonywać:
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
·
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.
·
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiorników muszą być chronione.
Montaż opraw oświetleniowych.
·
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość
połączeń.
·
Oprawy oświetleniowe należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń, Oprawy do stropu montować wkrętami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.
·
Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować do
odpowiednich zacisków opraw. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski.
·
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym
zainstalowaniu opraw.
·
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
·
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania opraw z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
·
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy mocować na ścianach na wysokości 250
cm ponad gotową powierzchnią podłogi i oznakować żółtym pasem o szerokości 20 mm.
·
Oprawy oświetlenia kierunkowego należy mocować na ścianach na wysokości 220 cm
ponad gotową powierzchnią podłogi.
·
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.
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. na
parterze.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu -głównej szyny uziemiającej.
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W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementarni
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
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
Przed przystąpieniem do rozbiórki lub demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie
z założeniami w przedmiarze robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz
wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi.
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach
elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy
„Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami
demontażowymi.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP.
Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem
posegregować.
Gruz, oraz niewykorzystywane materiały z rozbiórki i demontażu należy składować w
specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze, którym po zapełnieniu będą
bezzwłocznie wywożone na wysypisko.
Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego
gromadzić na terenie prowadzonych robót.
Zasady instalowania osprzętu instalacyjnego.
Łączniki należy umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby środek
najwyżej położonego łącznika znajdował się na wysokości 140 cm ponad gotową
powierzchnia podłogi.
Gniazda wtyczkowe powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokości 30 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.
Gniazda wtyczkowe i łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową
powierzchnią podłogi.
Gniazda wtyczkowe, łączniki i wpusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza
zalecanymi strefami instalacyjnymi powinny być zasilane przewodami ułożonymi prostopadle
do najbliżej położonej poziomej strefy instalacyjnej.
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We wszystkich pomieszczeniach zastosować gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym.
Gniazda wtyczkowe należy zamontować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W
pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda bryzgoszczelne.
Łączniki instalacyjne montować w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Łączniki
powinny być instalowane w taki sposób, aby w stanie otwarcia górna część klawisza była
wysunięta do przodu.
I.
Montaż puszek instalacyjnych rozgałęźnych natynkowych do przygotowanego
podłoża na ścianach murowanych i betonowych.
Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory
dla wprowadzanych przewodów. Po wprowadzeniu przewodu końce żył należy odizolować i
połączyć ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać
poza płytkę.
II.
Montaż puszek instalacyjne rozgałęźnych podtynkowych do przygotowanego podłoża
w ścianach murowanych i betonowych.
Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory
dla wprowadzanych przewodów. Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych
ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszki powinny być osadzone na takiej
głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana
(zlicowana) z tynkiem. Po wprowadzeniu przewodu końce żył należy odizolować i połączyć
ze sobą za pomocą płytki odgałęźnej. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza
płytkę.
III.
Montaż puszek instalacyjne osprzętowych podtynkowych do przygotowanego podłoża
w ścianach murowanych i betonowych.
Przed przystąpieniem do przykręcenia puszki należy w miejscach jej osłabień wyciąć otwory
dla wprowadzanych przewodów. Mocowanie odbywa się we wcześniej przygotowanych
ślepych otworach za pomocą zaprawy gipsowej. Puszkę umieszczamy w otworze w taki
sposób, aby jej krawędź znajdowała się na tym samym poziomie, co powierzchnia ściany.
IV.
Montaż gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych przykręcanych do
zamocowanych puszek osprzętowych.
Przed przystąpieniem do montażu należy odizolować końce żył i umocować w zaciskach
gniazd i łączników. Odizolowane odcinki żył nie mogą wystawać poza zaciski gniazd i
łączników. Podłączony mechanizm umieścić w puszce, wyrównać i zamocować za pomocą
wkrętów lub pazurków. Na końcu zamocować ramki i plakietki.
Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej.
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Sprzęt instalacyjny, urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej
montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
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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.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
Przed przystąpieniem do rozbiórki lub demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe lub demontażowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić metodą ręczną i mechaniczną zgodnie
z założeniami w przedmiarze robót. Ponadto należy stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz
wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami demontażowymi.
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach
elektrycznych objętych demontażem.
Roboty demontażowe należy przeprowadzić metodą ręczną. Ponadto należy stosować zapisy
„Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z robotami
demontażowymi.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP.
Złom, gruz i materiały pochodzące z rozbiórki oraz demontażu należy przed wywiezieniem
posegregować.
Gruz, oraz niewykorzystywane materiały z rozbiórki i demontażu należy składować w
specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze, którym po zapełnieniu będą
bezzwłocznie wywożone na wysypisko.
Niewykorzystywanych materiałów z rozbiórek, demontażów i gruzu nie wolno nadmiernego
gromadzić na terenie prowadzonych robót.
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
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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 kartą technologiczną dla
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.
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.
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do
kompletu elementów wykonawczych od frontu.
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Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające
na ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w
przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziesto procentowa 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.
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,
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.

ICHO PAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

33

