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     CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.   Wstęp. 
1.1. Przedmiot. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru 

robót  budowlanych w związku  z „Adaptacja poddasza niskiego w budynku "A" Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie,”   

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

robót budowlanych ustalonych z inwestorem i objętych dokumentacją. 

 Budowa ścianek działowych na konstrukcji stalowych z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-

kartonową i wygłuszeniem wełną mineralną. 

 Obudowanie elementów konstrukcyjnych i kominów podwójną płytą gipsowo-kartonową GKF 

ogniochronną. 

 Obrobienie istniejących okien dachowych i klap oddymiających. 

 Wydzielenie ścianki kolankowej na konstrukcji z profili stalowych z podwójnym poszyciem 

jednostronnym z płyt gipsowo-kartonowych i izolacją cieplną z wełny mineralnej. 

 Powiększenie otworu wejściowego na poddasze. 

 Wykonanie sufitu podwieszanego z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową GKF 

ogniochronną. 

 Wykonanie podłóg na płytach OSB3 z wykładziny homogenicznej winylowej PCV  

typu „Tarkett” klasy użyteczności 34/43 o grubości całkowitej i grubości warstwy użytkowej 

2.00 mm z zabezpieczeniem powierzchni typu „PUR Reinforced”. 

 Montaż armatury sanitarnej – umywalki w pomieszczeniach – wraz z podłączeniem do instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. 

 Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych. 

 Położenie instalacji zasilającej mechanizm klap oddymiających. 

 Zbudowanie instalacji hydrantowej. 

 Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem pomieszczeń. 

 Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów odbiorowych umożliwiających odbiór 

wykonanych prac 

 

Zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne: 

- Konstrukcje żelbetowe i betonowe 

- Roboty tynkarsko-malarskie 

- Roboty posadzkarskie 

- Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

        UWAGA: Wszystkie materiały jak i kolorystyka przed zakupem muszą być uzgodnione z 

przedstawicielem dyrekcji szkoły. 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i 

atestami. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

  

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie wykonywania robót wykonawca będzie: 

-   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.9. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

inspektorem nadzoru. 
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1.10.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2. Sprzęt 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane  i niedopuszczone do robót. 

 

3. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy. 

 

4. Wykonywanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych 

normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego 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. 

 

5. Kontrola jakości robót 

 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, 

SST i normami oraz wytycznymi. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora 

nadzoru. 
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Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu 

dokonania kontroli jakości. 

 

6. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a dla każdej partii dostarczonych materiałów 

wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Dokumenty budowy. 

 

7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i 

inspektora nadzoru. 

7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy: 

-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

-  korespondencję na budowie. 

7.4.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje 

konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do  wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

8.0. Odbiór robót. 

 

       W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

        -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

        -  odbiorowi częściowemu 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

6 

        -  odbiorowi wstępnemu, 

        -  odbiorowi końcowemu    

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE 
 

 

1. Materiały 

 

1.1. Grupy, klasy i kategorie robót.  

  

Grupa  45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa  45410000-4 - Tynkowanie. 

   45440000-3 - Roboty malarskie. 

 Kategorie  45442000-7  - Nakładanie powierzchni kryjących 

   45442100-8 - Roboty malarskie 

 

1.2.   Materiały do malowania:  
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:  

 farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy  

      PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002. 

 farby na spoiwach : 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej      

  do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

                       które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 Kolorystykę elewacji uzgodnić z dyrekcją szkoły 

 

 1.3. Kontrola materiałów 

 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 

1.1, 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

-  czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z    

    odpowiednią norma lub aprobatą techniczną, 

-  termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

-  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

 

2.0     Sprzęt     
 

          Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
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3.0     Transport 
 

           Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra    

            wg PN-EN-13090-2:2002  i przechowywane w temperaturze  pow.+5°C. 

 

4.0 Wykonanie robót 
 

4.1      Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
 

           Podłoże pod malowanie stanowią: 

 tynk cementowo-wapienny i gipsowy, 

 drewno  

 elementy metalowe 

 

 

            Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

   

1. Tynki zwykłe: 

a)  nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy  

     PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez  

     wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  

     Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń ( np. kurzu, rdzy,  

     tłuszczy ,wykwitów solnych ).  Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy  

     metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b)  tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i  

     wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą .  Po umyciu powierzchnia 

     tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce  

     malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a  

     elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

2. Podłoża z drewna, materiałów powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż 

12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych 

zanieczyszczeń. 

3. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 

 

4.2. Przygotowanie podłoży 
 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w 

p. 4.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie 

tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, 

a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 

4.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 
   
            Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

            -  w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża  

               nie była wyższa niż 20°C. 

             Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych pod  

             malowanie jest nie większa niż : 

             -    podano w tablicy 1,                                                                                                                

             -    dla podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 4.1 
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        Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do  

                          malowania 

 
 

 

Lp. 

 

                                Rodzaj farby 

Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

 

  1. 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczanych 

Wodą 

 

                 4 

 

  2. 

 

Farby na spoiwach mineralno - organicznych 

 

                 4 
 

 

                    Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić  

           należy  przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

           W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią  

           wentylację. 

           Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych  

           źródeł ognia.  

            

4.4     Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

 

            Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania  

            podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3 

              Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby  

            i żądanej jakości robót.  

            Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i budowlanych, tj. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjątkiem 

założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( 

biały montaż ) oraz armatury oświetleniowej ( gniazdka ,wyłączniki, lampy itp. ), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,  

 

Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek i cokołów 

            

           Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna   

           zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 

stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach ( np. pędzle, wałki, agregaty  

malarskie ), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m², 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia w zakresie bhp, 

            Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub  

            zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
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4.5.    Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych  i rozpuszczalnikowych 

 

Powłoka z lakierów powinna: 

         a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem  

             technicznym, 

         b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń pęcherzy i zmarszczeń, 

         c) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 

         d) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

 

5.0 Kontrola jakości 

5.1      Kontrola podłoży pod malowanie 

 

           Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać  

           w następujących terminach: 

 po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia – tynków, 

 nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu, 

 

           Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich  

           elementów przeznaczonych do malowania.  

           Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni , naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotności, 

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni ,  

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 

           Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w  

           normie PN-B-10020:1968. 

           Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie  

           PN-B-10100:1970. 

           Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym  

           świetle dziennym  lub sztucznym. 

           Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez  

           przetarcie powierzchni suchą, czysta ręką. W przypadku powierzchni stalowych do  

           przetarcia należy użyć czystej szmatki. 

           Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach  

           wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo- 

           wagową. 

           Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do  

           Dziennika Budowy. 

 

5.2  Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

 

5.2.1   Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

            

           Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

           a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na  

                sucho i na szorowanie oraz reemulgację , 
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           b)  aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

           c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  

                projektem technicznym, 

           d)  bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

           e)  bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

           Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego  

           podłoża . Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich 

5.3.1.     Zakres kontroli i badań 
 

             Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich  

             wykonania, nie wcześniej jednak niż  po 14 dniach. 

             Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej  

             niż +5°C  i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

             Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 

5.3.2. Metody kontroli i badań 
 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a)  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w   

     świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b)  sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle   

     rozproszonym barwi i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

             c)  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie ,kilkukrotne   

                  pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym  

                 do powłoki.  Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie ,jeżeli na szmatce nie  

                 wystąpiły ślady farby, 

             d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą , jeżeli 

żaden z kwadracików nie wypadnie, 

 na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

a) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą       

namydloną szczotką z twardej szczeciny ,a następnie dokładne spłukanie jej wodą  za pomocą   

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na          

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wysunięciu cała badana  

 powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli  

i badań. 

 

5.4      Ocena jakości powłok malarskich 
   
           Jeżeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy  

           uznać za wykonane prawidłowo. 

           W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,  
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           należy uznać ,że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania  

           korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i  

           badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do  

           zgodności powłoki z wymaganiami. .Po usunięciu niezgodności należy ponownie  

           skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
 

 

6.0      Odbiór  robót malarskich 
 

                 Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z  

           zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja  

           techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której  

           podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność  

           wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych  

           wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w  

           niniejszych warunkach technicznych. 

           Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być  

          odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu   

           ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego  

           odbioru. 

           Protokół odbioru powinien zawierać: 

           -  ocenę wyników badań, 

           -  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

           -  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 

7,0      Cena  obejmuje: 

                

 zabezpieczenia folią  

  przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów,  

 przygotowanie zapraw  

 ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin  

  uporządkowanie stanowiska pracy.  

                         

8.0      Przepisy związane 

           PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek 

           PN-70/B-10100             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

           PN-62/C-81502             Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

           PN-EN 459-1:2003        Wapno budowlane. 

           PN-C 81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

           PN-C 81901:2002          Farby olejne i alkilowe.. 

           PN-C 81914:2002          Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

    ROBOTY  W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
             

 

 

1.Wymagania ogólne 

1.1.Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych.     

Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2.Zakres 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót instalacyjnych 

- instalacja kanalizacyjna – rozbudowa istniejącej instalacji 

- instalacja wodna – rozbudowa istniejącej instalacji 

- instalacja elektryczna rozbudowa 

 

1.3. Grupy, klasy i kategorie robót. 

 Grupa  45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 Klasa  45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne. 

 Kategoria 45332200-5 - Hydraulika 

   45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 Klasa  45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

 Kategoria 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

   45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

  do odprowadzania ścieków. 

 

2.Mareriały 

- rury i kształtki PE, PP, PCV 

- armatura sanitarna  

- okablowanie z przewodów miedzianych YDY 

- kanały wentylacyjne stalowe 

- grzejniki stalowe atestowane zgodnie z pomieszczeniami w których będą instalowane 

 

 

3.Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt instalatorski do wykonywania instalacji w technologii rur miedzianych. 

 

4.Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować 

dobry stan techniczny. 

 

5.Wykonanie robót 

  
 

5.1 Prowadzenie przewodów instalacji  
 

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji 
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- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach ,na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dotyczących rur 

- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 

cm na kondygnację. 
 

5.2 Tuleje ochronne 

- Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

a)co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b)co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 

a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 

ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być 

osłonięty tarczką ochronną. 

- Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 

6.Kontrola jakości 

        

6.1. Instalacje wod.-kan., C.O.. 

Należy wykonać następujące badania i kontrole:  

 sprawdzić czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem, 

 sprawdzić atesty zastosowanych materiałów, 

 sprawdzić prawidłowość montowania armatury i urządzeń. 

Badania: 

 szczelność instalacji wod.-kan., C.O., 

 szczelność sieci wodociągowej, 

 szczelność sieci kanalizacyjnej, 

 wentylacja 

 

6.2. Instalacje elektryczna 

 

Należy wykonać następujące badania i kontrole:  

 sprawdzić czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem, 

 sprawdzić atesty zastosowanych materiałów, 

 sprawdzić prawidłowość montowania armatury i urządzeń. 

Badania: 

 skuteczność zerowania i ochrony anty porażeniowej 

 

Normy związane: 

PN-EN 1610 , PN-EN 1671 , PN-EN 1091 , PN-B-10729 , PN-EN 476 , PN-B-10700 ,  

PN-B-01706 , PN-91/B-02414 , PN-84/H-74200 , PN-85/B-02421 , PN-9-/M-75011 , PN-

91/B-02420 , PN-92/M-34031 , PN-87/B-02411 , PN-88/E-05003/03 , PN-B-10725/1997 , PN-

92/B-10735 , PN-92/M-34503 , PN-EN-729-3/1997 , PN-87/M-69008 , PN-78/M-69011 
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       7.Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową jest mb  (metr bieżący),  metr kwadratowy (m2 ) oraz metr sześcienny (m3) a 

także sztuka 

 

       8.Odbiór robót 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokole. 

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, 

należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek 

przystąpić do ponownych badań i odbioru.   

 

9.Podstawa płatności 

  Podstawą i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawczą. 

 

   10.Przepisy wiązane 

 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75 

poz. 690). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 

811) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
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środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 

zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 

dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach i konserwacji  sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437 

    16.  Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU 

ROBÓT W ZAKRESIE WYKONYWANIA INSTALACJI I OPRAW 

ELEKTRYCZNYCH 
 

 

  

 

1. Przedmiot  specyfikacji 

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych.  

 

1.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych.  

 

Zakres robót obejmuje: 

 

- wykucie w murach kanałów i gniazd pod przewody i osprzęt elektryczny 

- ułożenie przewodów elektroenergetycznych 

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych i oświetlenia 

- osprzęt instalacyjny ( puszki, rurki itd.) 

- instalację gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń 

- pomiary pomontażowe 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w punkcie 1.1. 

 

2. Materiały 

 

2.1.Wymagania ogólne : 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.  

 

2.2. Materiały elektryczne 

 

-  Rozdzielnie 

-  Oprawy oświetleniowe 

-  Przewody 

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYżo i YDYp o różnym przekroju żył. 

 

 

2.3. Kable i przewody 

 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

- przewody z żyłą miedzianą wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V; 
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- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach : czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 

napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400. 

- Przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 

żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 

dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 

pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na 

utwardzonym podłożu. 

 

 

2.4. Osprzęt instalacyjny 

 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-

93207, PN-EN 60669. Osprzęt powinien zapewniać poprawną materiałów bezpieczną eksploatację 

materiałów zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda 

wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe instalacji osprzętu 

powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być 

dostosowany do warunków środowiskowych, materiałów których zostanie zamontowany, tj. 

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu materiałów wilgoci; 

- zapaleniem; 

- uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 

- podtynkowy; 

- natynkowy. 

Materiałów dostosowany do przekrojów materiałów średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych 

podczas robót. 

Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany. 

 

3.Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót . 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwa jakość robót: 

- spawarki transformatorowej do 500A, 

- inny drobny sprzęt montażowy. 
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4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania 

 

Środki transportu musza spełniać wymagania wynikające z obowiązujących  przepisów jak również 

zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu budowy. Ponadto 

muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości. Liczba środków 

transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  

 

4.2. Środki transportu  

 

- samochód skrzyniowy 5 – 10 t. 

- samochód dostawczy  0,9 t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca zapewni ład i porządek w miejscu wykonywania robót. Po zakończeniu robót Wykonawca 

doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu pierwotnego. 

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 220 - wykonać przewodami YDYp o przekroju żył 3 x 2.5; 

3 x 1,5;  Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania 

podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w 

płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po 

zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi.  

gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały. 

 

5.2.Instalacje 

 

Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

właściwych materiałów. Przed montażem rurek instalacyjnych i listew wykonać trasowanie 

uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być 

prosta, umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach  poziomych 

i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektr. Oraz 

sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając 

warunki lokalne i technologiczne.  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy, i tp. Powinny być chronione 

przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość 

ogniową tych elementów.  

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk . 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia. 

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego 

powinny być umieszczone lub osłonięte tak aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W 

przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować 
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poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z 

nimi. 

Instalacja elektr. Powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie 

między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.  

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektr., 

obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, 

sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego 

dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i 

wymiany poszczególnych części wyposażenia, 

- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 

- Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 

zastosowanych  napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do 

mogących wystąpić przepięć.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 

maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego ), które mogą wystąpić 

w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach 

zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu 

przetężeniowego. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak , aby były zabezpieczone przed wszelkimi 

oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. 

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego 

wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w 

celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji 

Projektowej. 

- podtynkowo, 

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych. 

Aparaty, gniazdka, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji projektowej. Przewiduje 

się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo.. 

 

 

6. Przestrzeganie przepisów BHP 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP i p.poż. odnośnie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu  instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

 

7. Kontrola  jakości  robót 

 

7.1. Ogólne zasady kontroli 

 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie 

instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacja 

Projektową i ST. 
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Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed 

przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 

badania. 

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

7.2.Instalacja elektryczna wewnętrzna  

 

Kontrola jakości obejmuje: 

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami; 

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

- prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych; 

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania; 

- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 

- pomiar prądów upływowych; 

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 

- próbę biegunowości; 

- próbę wytrzymałości elektrycznej; 

- próbę działania; 

- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 

- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 

warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 

- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

 

 

8. Odbiór  robót 

 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 

pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 

pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; 

rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 230 V nie może być 
mniejsza niż 0,25 MQ. 

pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być 
mniejszy od 1,0 MQ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
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pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 

należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 

• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- instalacje elektryczne podtynkowe; 

- wykonanie uziomów. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 

- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania,  

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,  

- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Cena wykonania robót obejmuje: 

 

roboty pomocnicze i przygotowawcze wytyczenie trasy przewodów, rur i punktów osprzętu 

dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania przygotowanie podłoża pod przewody i osprzęt 

-    montaż tablic i rozdzielni 

-    wymiana przewodów instalacji 

-    montaż wyłączników 

-    montaż gniazd wtyczkowych 230 V,  

-    montaż puszek instalacyjnych 

-    układanie przewodów 

-    montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych 

-    badanie obwodów 

-    badanie skuteczności ochrony 

 

10. Przepisy związane  

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych, PBUE wyd. 1997r.  

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – cz V Instalacje Elektryczne – wyd. COBR 

Elektromontaż 

- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 

- Normy dotyczące instalacji i materiałów elektrotechnicznych. 
N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
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PN-9I/E-05160 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 

PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90060 -Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody Płaskie. 

PN-91/E-06160 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe 

PN-88/E-88605 - Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


