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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. Wymagania ogólne
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń węzła sanitarnego – natryski I piętro w
budynku Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie
1. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
·
1.1. Charakterystyka
Dane charakterystyczne:
–
–
–

powierzchnia użytkowa : 26,55 m2
węzeł sanitarny: 2,50 x 3,25 m
natrysk:1,15 x 1,60 m
WC: 0,90 x 1,20 m

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności mające
na celu wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń.
1.5.1. Roboty budowlane
1.5.2. Roboty instalacji wodno - kanalizacyjnej
1.5.3. Instalacje elektryczne z wentylacją
1.5.4. przedmiar robót wszystkich branż
–

1.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),
w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru
1.3.1 Materiały
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych

w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.
b) Certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu
i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55/98 poz.362 lub
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym
dokonywana jest ocena zgodności).
c) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy
wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być
wydane zgodnie z warunkami określonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września
2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.i Dz. U. NR 195 poz. 2011
z dnia11 sierpnia 2004 r.
1.3.2. Źródło uzyskiwania materiałów
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót
1.3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
1.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
1.3.5 Wariantowe zastosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru
1.4. Sprzęt

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do
Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych
robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
6. Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu , zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robót.
1.5.Transport
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który
nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych towarów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem
3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu
na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy
1.6. Wykonanie robót
1.6.1. Ogólne zasady wykonania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz
jakości zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją
i wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca
1.6.2.Atesty jakości materiałów
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność
z odpowiednimi normami i ST
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia

materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru
1.7. Odbiór robót
1.7.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora
( w niektórych wypadkach):
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu
d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)
1.7.2. Odbiór końcowy robót
1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót
w odniesieniu do ilości jakości i wartości
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
4. Odbioru końcowego 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 ze ST.
5. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot
uzupełniających robót poprawkowych.
6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań ze ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych
1.7.3. Dokumenty do odbioru końcowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
· specyfikacje techniczne
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających
i ulegających zakryciu
· recepty i ustalenia techniczne
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów
· uwagi dotyczące warunków realizacji robót
· datę rozpoczęcia i zakończenia robót
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru końcowego robót.
5. wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego
6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja
1.7.4 Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego
1.8. Podstawy płatności
Zgodnie z zapisami umownymi.
1.9. Przepisy związane
1.9.1. Normy
Podstawowe normy lub ich źródła , dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów
robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej
II / 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111300-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów wykończeniowych obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. Sprzęt
Do wykonania rozbiórek moce być użyty dowolny sprzęt, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby
techniczne Inwestora.
4. Transport
Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako
materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz
osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementów.
6. Odbiór robót
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.
7. Przepisy związane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III.
- Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych
II/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
KOD CPV 45410000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące naprawy
starych i wykonania i odbioru nowych tynków wewnętrznych oraz wykonania okładzin
ścian.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robót objętych ST
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach i pilastrach
- wykonanie uzupełnień tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap.
- przygotowanie powierzchni ścian pod nałożenie gładzi gipsowych
- wykonanie tynków (gładzi) dwuwarstwowych wewn. Gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego na ścianach i sufitach (na podłożu z tynku)
- gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe
- wykonanie izolacji pionowej z zaprawy uszczelniającej Ceriinal 8
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20 x 30 cm na zaprawie
klejącej Ceresit Cm 11 i zaprawą spoinującą wodoodporną Ceresit CE 43
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito

o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
· Przygotowanie zapraw do robót powinno być wykonywane mechanicznie.
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
· Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż +5°C.
· Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%
2.5. Gotowe mieszanki gipsowe do wykonania gładzi
2.6. Zaprawy klejące i spoinujące CERSIT
2.7. Zaprawa uszczelniająca CERESIT
2.8. Preparaty do gruntowania podłoży
3.Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,
ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej O°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur".
c) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię należy
zwilżyć wodą.
5.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
· Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
· Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
· Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót ściany należy oczyścić
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
· Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć odpowiednią zaprawę
Ceresit.
· Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków
i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2
do 3 godzin w wodzie czystej.
· Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić
co najmniej +5o C.
· Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 2mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
· w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
7. Odbiór robót
7.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
7.2. Odbiór tynków
7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne ze sztuka budowlaną
7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

7.3. Odbiór okładzin z płytek ceramicznych
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno być większe niż 2 mm na 1 m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
8. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
Aktualnie obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót.
II/3SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego :
·
· dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi ścian i sufitów z ich
wcześniejszym gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni
·
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
· Wodę – do farb emulsyjnych
· Terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych
· Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno -styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3. Farby olejne i ftalowe
- farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność – 6 – 8 m2/dm3
- czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność – 6-10 m2/dm3
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5oC.
2.4. Środki gruntujące
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbą, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez
służby techniczne Inwestora.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.3 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione
przez wypełnienie ubytków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3-5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować
pokostem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug,
plam i śladów pędzla.
5.3.2. Powłoki z farb ftalowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych – nie wcześniej niż po 14 dniach
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb ftalowych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej
7.1. Odbiór podłoża
7.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wapienną do robót tynkowych lub
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
7.2. Odbiór robót malarskich
7.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
7.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru.
7.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
7.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża
7.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub
szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8. Przepisy związane
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN–C–81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Roboty
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
II/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
KOD CPV 45431000-7
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie posadzki w remontowanym pomieszczeniu i są to:
- wykonanie podłoża - lekkiego z zaprawy cementowej do 7,0 cm gr
– - gruntowanie podłoża gruntem EUROLAN TG2 – 2 x ręcznie
– - uszczelnienie podłoża folią płynną SUPERFLEKS 1
– - uszczelnienie podłoża masą SUPERFLEKS 8
– - wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego gr. 2,0 cm

- wykonanie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES o wym. 30 x 30 cm
na zaprawie klejowej flex CM 17, ze spoinowaniem spoiną wodoodporną
- wykonanie cokolików wys. 12 cm z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej
- wykonanie progów i listw osłaniających stalowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Izolacje przeciwwilgociowe – np. elastyczna zaprawa uszczelniająca Ceresit CR
166
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.5. Kleje – np. zaprawa klejąca Ceresit „flex” CM 117
2.6. Taśmy uszczelniające np. Ceresit CL 52
2.7. Zaprawy do spoinowania – wodoszczelne
2.8. Płytki podłogowe ceramiczne gresowe – zalecane antypoślizgowe i cokoliki
gresowe
wys. 8 cm
a) Właściwości płytek podłogowych
- barwa wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- wymiary płytek – 30 x 30 cm
- współczynnik antypoślizgowości – R9
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość: ± 0,5 mm
- krzywizna: ± 1,0 mm
2.9. Zaprawa samopoziomująca
2.10. Preparaty do gruntowania
2.11. Stalowe listwy osłaniające (produkt gotowy)
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub
utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Wytyczne wykonywania posadzek z płytek podłogowych
Wykonanie posadzek z płytek podłogowych kamionkowych gresowych z zastosowaniem
materiałów np. w technologii Ceresit.
· Styki ścian z posadzką należy wzmocnić taśmą uszczelniającą CL 52 po położeniu
pierwszej warstwy zaprawy uszczelniającej zgodnie z instrukcją stosowania.
· Płytki ceramiczne gresowe można mocować po 3 dniach od wykonania podkładu
· Do mocowania płytek należy zastosować zaprawę klejącą „flex” CM 117
wg instrukcji stosowania.
· Do spoinowania płytek używać spoiny wodoszczelnej i chemoodpornej np. Ceresit
CE 44 wg instrukcji stosowania.
· Posadzka z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna być związana
z podkładem lub podłożem
· Podłoże, na które klejone są płytki, powinno być suche, czyste, bez pozostałości
niezwiązanych z nim luźnych cząstek.
· W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna być nie niższa niż +5oC.
· Materiały do wykonywania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub
świadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić
płaszczyznę poziomą. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni,
mierzonych jako prześwity pomiędzy dwumetrową łatą kontrolną a posadzką,
większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej
powinny być nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej
7.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7.4. Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich

przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami z ST (Specyfikacja
ogólna).
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je
do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych należy:
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich
wbudowaniu
- odebrać warstwy izolacji przeciwwilgociowych
a) po przygotowaniu podłoża
b) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej
7.5. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, itp.
- sprawdzenie szczelności izolacji
9. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego ukrytku
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-63/B-10143 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcje techniczne zastosowanych materiałów.
II/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
KOD CPV 45421131-1
45421145-2
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót montażu stolarki drzwiowej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie:

- montaż nowych drzwi płytowych z dwoma zamkami atestowanymi po wykuciu
z muru drzwi istniejących przeznaczonych do wymiany
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się
zastosowanie następujących materiałów:
- skrzydło drzwiowe drewniane-płytowe, wewnętrzne, z dwoma zamkami atestowanymi
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami
malarskimi.
2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
· Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
wg ST
· Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
· Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu świadectwem ITB.
· Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie
i poziomie.
· Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
3. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik -informator. BISPROL 2000.
Obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
III/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
KOD CPV 45330000 – 9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo -kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo -kanalizacyjnej wraz z wpięciem
do istniejących instalacji .
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż rurociągów,
- montaż armatury,
- badania instalacji,
- demontaż istniejących rurociągów i armatury.
1.4. Ogólne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną,

poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe".Zasady wykonania „ łazienek bez barier dla osób starszych i
niepełnosprawnych „.
2. Materiały
* Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
* Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
* Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych CU fi 18 i 20
PN 20.
* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC z wpięciem do
istniejących odpływów.
* Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
* Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą i czerpalną .
3. Wykonanie robót
3.1. Montaż rurociągów
* Rurociągi instalacji wody zimnej i ciepłej z CU gr. scianki 1mm, łączone będą przez
zgrzewanie
* Kanalizacja z rur kielichowych z PVC z uszczelkami gumowymi
* * Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
* Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie
wolno używać.
* Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur ze spadkiem z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń
- wpięcie ponowne wyk. ciągów do istniejącej instalacji wody i kanalizacji
* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić
odpowiednim materiałem plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości
ściany lub stropu.
3.2. Montaż armatury i osprzętu
* Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i DTR
dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja wodociągowa przed zakryciem elementów instalacji musi być poddana próbie
szczelności.
* Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć przepłukać a po próbach dezynfekować
* Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
* Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
* Kanalizację przepłukać, sprawdzić na szczelność
Kontrola jakości robót
* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.
* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
.Odbiór robót
* Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z
"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Tom Ił instalacje
sanitarne i przemysłowe"
* W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
* Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materia/ów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materia/ów),
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przepisy związane
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom II
instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B 10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN 85/M- 75002 Armatura. Wymagania i badania
PN /H- 74 200 Rury stalowe instalacyjne
Instrukcja wykonawstwa producenta systemu np. WAVIN
Dziennik Ustaw 75/2002 ze zmianami
Przepisy BHP

IV/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TABLICE ELEKTRYCZNE ORAZ INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Kod CPV 45310000-3
45311100-1
45311200-2
45312311-0
45315700-5
45314300-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych
z wykonaniem zasilania energetycznego obiektu jak:
45310000-3 Instalacje elektryczne
45311100-1 Montaż przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2 Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu elektroinstalacyjnego oraz montaż
napędu elektrycznego rolety aluminiowej
45312311-0 Instalowanie oświetlenia
45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych
1.4. Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST-00.00 Wymagania
ogólne.
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej
specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie
produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane
i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodności. Inne materiały powinny być wyposażone w takie
dokumenty na życzenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą
niż 750V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych
powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym
niż IP44.
1.5. Deklaracja zgodności
Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowały
swoją jakość i właściwość.
Kable energetyczne należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej.
Dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica
kręgu min. 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki
przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. Kable zabezpieczyć
przed zawilgoceniem przez założenie kapturków z materiałów termokurczliwych. Rury

osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji
pionowej, z dala od elementów grzejnych.
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów.
1.6. Rodzaj użytych materiałów:
- oprawy OPK 2 x 36W
- oprawy OPK 2 x 36W z inwerterem 3h
- utylizacja opraw
- utylizacja źródeł światła
- wyłączniki świecznikowe
- gniazda 10/16A/Z p/t - bryzgoszczelne
- puszki bakelitowe
- puszki 3-wył.
- puszki 4-wył.
- końcówka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2
- końcówka kablowa na żyłach Cu K 4 mm2
- końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2
- opaski kablowe typu OKi
- przewody YDY 3 x 2,5
- przewody YDY 4 x 1,5
- przewody YDY 3 x 1,5
- kołki kotwiące
- kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną
- kołki rozporowe plastykowe
- materiały pomocnicze
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4.Zestawienie rodzaju robót
Trasy kablowe
Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych
Instalacja oświetleniowa z włączaniem wentylacji
Pomiary
Dokumentacja powykonawcza
4..1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu.
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami
montażu tych urządzeń.
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym
i z łbem sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować
zgodnie z przepisami
4.2. Połączenie elektryczne przewodów
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową

lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą
polerską.
Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie
technicznym.
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą
metaliczną
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą
4.3.Próby pomontażowe
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.
4.3.1.Warunki szczegółowe wykonania robót
Układanie rur, korytek i osadzania puszek
Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur
sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania. Koryta powinny być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych
uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały.
Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki
powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec
rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić
na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub
klejenia.
4.3.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone
do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód
neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim
przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które
wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 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.
4.3.3. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 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 kompetentnym przedstawicielem
inwestora.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia Do danego 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. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać
wyłącznie specjalistycznymi narzędziami.
4.3.4. Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych.
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w
sposób
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów.
4.3.5. Rozdzielnice zasilające
Tablice elektryczne będą zainstalowane jako rozdzielnice wbudowane (TE).
Rozdzielnicę wyposażyć zgodnie z projektem wykonawczym.
4.3.6. Montaż osprzętu i przewodów
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za
pomocą
kołków rozporowych lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką
na wysokości na wysokości zgodnej z dokumentacją projektową. Łączniki mocować
na wysokości 1,5 m od podłogi. Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach
instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu zacisków odgałęźnych. Po ułożeniu
i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć
pokrywami.
4.3.7. Instalacja oświetleniowa
Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach
instalacyjnych). Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach,
pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na
tynku. Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru
pomieszczeń, tzn.:
dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy w wykonaniu
normalnym i szczelnym,dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą
normalną, osprzęt w wykonaniu podtynkowym.
Wyłączniki instalować na wys. 1 ,5 m od podłogi
4.3.8. Próby
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji
po wykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających
aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby:
Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych
i dodatkowych
Pomiar rezystancji izolacji
Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie
odbiorcze".należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki
zewnętrznej, należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć sprawdzenie
kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie
deklaracji zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych

dokumentów.
Sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz o pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą
megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 500 V, dokonując odczytu po
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy
uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej 0,5 MW.
o rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych
i uziemionych odniesiona do temperatury 20oC powinna być nie mniejsza niż:
· 20 MW dla kabli z izolacją poliwinylową
· 100 MW dla kabli z izolacją polietylenową próba napięciowa izolacji kabli. Próbie
napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się nie wykonywanie
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV pod
warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o napięciu
2,5kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym bądź
przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1
kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły Wynik próby napięciowej izolacji
należy uznać za dodatni, jeżeli: izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku,
przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej
0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004. o wartość prądu upływu
dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu
upływu 100 mA.
sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji,
kompletności tablic rozdzielczych,
ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów,
instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji,
wyników pomiarów rezystancji uziemień,
protokołów pomiarów elektrycznych.
5. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
51. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
6. Przepisy związane
6.1. Normy
Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w zakresie przywołanym
w rozporządzeniu.
6.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V.,
aprobaty techniczne, certyfikaty.
Akty prawne - ustawy
[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207,

poz. 2016) z późn. zm.).
[16] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
[18] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999
r.
Nr 98, poz. 1150).
[19] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
[20] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z późn. zm.).
[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627;
z późn. zm.).
[22] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,
Nr 204, poz. 2086).
[23] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Akty prawne – rozporządzenia
[24] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r w sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych
obowiązujących w budownictwie (Dz. UDz.Dz. U. Nr 25, poz. 133).
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690).
[26] 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).
[27] 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).
[28] 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).
[29] 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).
[30] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U Nr 120, poz. 1128).
[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U Nr 120, poz.1135).
[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalność (Dz. U Nr 130, poz. 1389).
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[33] 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).
[35] 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).
[36] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U Nr 198, poz. 2042).
[37] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów
budowlanych (Dz. U Nr 198, poz. 2043).
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