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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zamówienia:  

„REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich W 
ROKIETNICY, SZKOŁA W POZNANIU, UL. RUBIEŻ 20”. 

 
Inwestor: 
Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Zakres robót budowlanych:   
- wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
- roboty wykończeniowe tj: tynki, malowania, sufity podwieszone, 

1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem 
Wykonawcy : 
 Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
 Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
 Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
 Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość 

powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów 
pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi 
robotami. 

 Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 
 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i 

odpowiada za ich działanie jak za własne.  
 Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Użytkownika na własny koszt. 
 
1.3 Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy: 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma 
uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do 
stanu pierwotnego.   
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W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zamawiający uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 
usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 
1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy : teren 
budynku i teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, 
montuje, parkuje itp.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego 
odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego  Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy 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 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykańczania 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 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
 możliwością powstania pożarów 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0 
 

 

3  

 hałasem. 
1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest 
obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z 
art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

W rejonie budowy nie ma konieczności opracowania projektu organizacji ruchu. 
 

1.8 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projekt zagospodarowania 
placu budowy i uzyska jego akceptację. 
Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

b. fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
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1.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni: 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny  stanu 
technicznego  nawierzchni, krawężników , chodników i innych elementów wzdłuż dojazdu na budowę.  
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się 
na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i 
drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu 
budowy.  

 
1.10 Określenia podstawowe 

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
zadania. 

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
g). Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach 
częściowych , zanikających  i odbiorze obiektu. 

h). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych;  

i). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

j). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

k). Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

l). Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i 
wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji  dotyczącej bezpieczństwa  i 
ochrony zdrowia. 

m). Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów 

n). Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmian parametrów przyjetych w przedmiarze robót,  
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o). Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

p). Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

q). Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 
r). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
s). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 
t). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń. 

v). Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych. 

w). Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sparwie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH: 
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy.  
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  

SST 0.1 TYNKI I GŁADZIE SZPACHLOWE 

SST 0.2 ROBOTY MALARSKIE 

SST 0.3 SUFITY PODWIESZANE 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych: 
 

Występujące w niniejszej dokumentacji nazwy własne produktów nie są obowiązujące, a 
charakteryzują jedynie parametry techniczne produktu ( służą jedynie określeniu najniższego 
wymaganego przez Zamawiającego standardu). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów w przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 
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Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urzadzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom 
określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie 
tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. 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.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inwestora.  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i 
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź 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. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany  i 
wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
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odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów   i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora 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.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora 
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren wokół do stanu na dzień 
przekazania placu budowy. 

 
6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 6.1. Zasady  kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót .  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
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świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  

6.2 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
6.3 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
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przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  
6.5 Dokumenty budowy 
6.5.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 
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 jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził,  
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót,  
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się.  
6.5.2 Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora.  
6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty:  
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
 protokoły przekazania terenu budowy,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencję na budowie, 
 operaty geodezyjne. 

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

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach 
szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych 
Nakładów Norm Rzeczowych. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.4 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 
8.1  Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
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zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
8.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać następujące 
dokumenty:  
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST ,  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,  
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 sprawozdanie techniczne,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.  

 
9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, 
odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności 
inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach 
ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

a). SIWZ  

b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

d). normy 

e). aprobaty techniczne 

f). ustawy i rozporządzenia 

g). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.    
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla 
zadania: „REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich W 
ROKIETNICY, SZKOŁA W POZNANIU, UL. RUBIEŻ 20”. 

 
Rodzaje tynków do wykonania: 

 Tynki cementowo-wapienne 
 Gładzie gipsowe 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4  Tynkowanie  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne  
  45324000-4 Tynkowanie 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 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  
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 

0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 
mm 

 Gips szpachlowy 
 Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
 Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
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b) narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
5.1 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 
1 tygodnia zwilżane wodą.  
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  
 W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych 
 Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
 Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
 Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
Tynki  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
 Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura  i gwoździ, które wbija się co 1,5 m 

wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. 
Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

 Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 
mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna 
wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 
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 Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut 
w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

 Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go 
wodą za pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków 
kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację 
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oC; Po wyschnięciu 
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać 
dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze 
jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - 
polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Gładzie gipsowe 
 Zakres prac:  

- przygotowanie podłoża ( zmycie starych powłok, odkurzenie powierzchni)  
- osadzenie narożników wypukłych  
- zagruntowanie powierzchni ścian  
- wykonanie gładzi 2 warstwowej grub. 2-3 mm  

 Wykonanie gładzi:  
- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest 

większa niż 75%;  
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej normy państwowej;  
- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta;  
- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do czasu rozpoczęcia 

wiązania, tj. przed upływem 30min.;  
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku gdy 

zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do wykonania i 
usunąć;  

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie nowej porcji 
zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu;  

- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem 
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do 
sufitu;  

- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia;  
- pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do 

całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być wyższa niż +20°C; 
 Niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek: 
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- prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali - w 
miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy , smugi i 
zacieki,  

- niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi.   
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
 Sprawdzenie materiałów 
 Sprawdzenie podłoży 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
 Sprawdzenie grubości tynku 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

 
Kategoria 

tynku 
Odchylenie 

powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
II Nie większe 4 mm na 

długości łaty  
Nie większe niż 3mm 
na 1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 
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III  Nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
Gładzie gipsowe 
Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna zapewnić takie 
przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Podstawowe wymagania: 
 Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne. 
 Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu 

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm. 
 Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę 

wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz 
prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

 Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych. 
 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi gipsowych powinny 

być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym 
obrysem. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne. 

 Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Gładzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami odpryskami przez odcięcie. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
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całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach 
szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych 
Nakładów Norm Rzeczowych. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
 powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku i gładzi gipsowych 
W m mierzy się 
 długość listew narożnikowych ochronnych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 
techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 
Tynki i gładzie powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
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Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja 

budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
4. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 j.w. 
7. PN-EN 197-2:2002 Cement, Część 2 : ocena zgodności 
8. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Cześć 1 – Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
9. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2 : Metody badań 
10. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności 
11. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola i ocena 

zgodności. 
12. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 j.w. 
13. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
14. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
15. PN-B-30042:1997/Az1:2006 j.w. 
16. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
17. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 



 
 

 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Roboty malarskie 
 
 

SST 0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          SST 0.2 
 

 
1 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla 
zadania: „REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich 
W ROKIETNICY, SZKOŁA W POZNANIU, UL. RUBIEŻ 20”. 

 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

   45442100-8 Roboty malarskie 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 
 Farba odporna na szorowanie, zmywanie, paroprzepuszczalna, np. lateksowa - odporność na 

szorowanie - Klasa 1 EN 13330, satynowa i półmatowa, 
 Farba odporna na szorowanie, zmywanie, paroprzepuszczalna, emulsyjna – na sufity, 
 Farba olejna lub ftalowa do wymalowani powierzchni drewnianych - parapetów 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
5.1 Zalecenia ogólne 
 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-

4 tygodniach dojrzewania. 
 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  
 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
 Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche.  

 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
 Przygotowanie powierzchni: 

- Powierzchnie należy przetrzeć  w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 
defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
Powierzchnia pod wymalowanie musi być nisko-chłonna (o równej chłonności na całej 
powierzchni), zwarta, bez plam i zatłuszczeń. 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 1 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 2 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, 
pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 

powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i 
chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie 
na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 
pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 
skurczowe tynku. 

 Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 
dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 
nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 
odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.  
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach 
szczegółowych”  
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zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm 
Rzeczowych 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
 powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich 
8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy 
wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zatwierdzona przez Zamawiającego 

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 
1. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – Terminy i definicje 
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2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 

3. PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Klasyfikacja i dobór 

4. PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Część 2: Wymagania eksploatacyjne 

5. PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych 

6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów 
gipsowych dla zadania: „REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ im. Władysława i 
Jadwigi Zamoyskich W ROKIETNICY, SZKOŁA W POZNANIU, UL. RUBIEŻ 20”. 

 
Rodzaje prac do wykonania: 
 sufity podwieszone systemowe 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

   45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 Profile stalowe z blachy ocynkowanej, sufitowe CD i UD 
 Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów  
 Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykłe, wodoodporne i ognioochronne 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          SST 0.3 
 

 

2  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
5.1 Zalecenia ogólne 
 Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  
 Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
 Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
 Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.  
 Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą min. 275 g/m2.  
 Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych.  
 Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  
 Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.  
 Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie 
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

5.2 Zakres robót zasadniczych  
 Sufity podwieszone  

- Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
- Zamocowanie profili przyściennych. 
- Zawieszenie rusztu sufitu 
- Wypełnienie sufitu płytami. 

 Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 

szklanego lub papierowej.  
- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  

 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi 

zasadami sztuki budowlanej.  
  Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych „Założeniach 
szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych 
Nakładów Norm Rzeczowych. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
 Powierzchnie sufitów podwieszanych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          SST 0.3 
 

 

4  

- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
- stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności  
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót 
lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać 
powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zatwierdzona przez Zamawiającego 

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
1. PN-EN 14246:2008  Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych – Definicje, wymagania, metody 

badań 
2. PN-EN 13964:2014-05  Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 16487:2015-03  Akustyka – Procedura badawcza dla sufitów podwieszanych – Pochłanianie 

dźwięku 
4. PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania, metody badań 
6. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-

kartonowych. Definicje, wymagania, metody badań 
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
8. Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 001

Remont  instalacji elektrycznej 

    

                       
            Nazwa i adres obiektu :               Budynek Szkoły w Poznaniu ul. Rubież 20 należący          
                                                      do  Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
                                                      w Rokietnicy ul Szamotulska 24

       Nazwa i adres Zamawiającego :   Powiat  Poznański
                                                       Poznań  ul. Jackowskiego  18

       
 

          Kody wg CPV :                          Roboty związane z montażem instalacji 
          elektrycznych i osprzętu  -  kod 45310000-3

          Autor opracowania :                           Ryszard Siekański 
                                                                     upr.bud.-proj. nr  360/87/Pw
                                                                     WKP/IE/6565/02

      

    Data opracowania specyfikacji : 10.2019r.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną wykonane w ramach zamówienia :
„Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20” na
podstawie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST- 001
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  nowej,  dostosowanej  do  aktualnych  potrzeb   instalacji  elektrycznej  zasilającej,
oświetleniowej i gniazd 230V oraz ethernetowej, a mianowicie:
  -     kompletacja materiałów potrzebnych do wykonania prac
  -     wykonanie wszelkich robót pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- segregacja zdemontowanych materiałów, przekazanie określonych materiałów Inwestorowi oraz

utylizacja pozostałych 
- wykonanie bruzd do montażu podtynkowego przewodów, kabli i rurek instalacyjnych 
- wykonanie przepustów przez  ściany
- montaż wewnętrznych linii zasilających
- osadzenie puszek   rozgałęźnych i końcowych
- montaż koryt kablowych do instalacji koputerowych i multimedialnych
- rozprowadzenie przewodów
- montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
- montaż osprzętu elektrycznego
- prefabrykacja i montaż tablic rozdzielczych 
- przeprowadzenie  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi

prefabrykowaną rozdzielnicę i tablicę rozdzielcza do montażu jako element instalacji elektrycznej
- wykonanie połączeń ochronnych i wyrównawczych
- pomiary  i  badania  instalacji  elektrycznej  i  ochrony  przeciwporażeniowej  oraz  instalacji

ethernetowej

1.4. Nazwa i kody
Kategoria robót  -   Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu
                               kod 45310000-3

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, również wymienionymi w 
p.10 niniejszej SST

Ponadto : 
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- montaż  –  wykonanie  robót  związanych  ze  scaleniem  dostarczonych  na  budowę  części
składowych  instalacji, ich wyregulowanie i połączenie w całość w miejscu przeznaczenia

- dostawa – zespół czynności związanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowę i
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania.

1.6. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  z  PBUE,  Polskimi
Normami,  Dziennikami Ustaw a także aktualną wiedzą techniczną.  Odstępstwa od projektu mogą
nastąpić  tylko  w  porozumieniu  i  za  zgodą  autora  opracowania  oraz  inspektora  nadzoru
inwestorskiego,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych materiałów innymi  o  identycznych  lub  lepszych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji.

1.6.1    Dokumentacja robocza i urządzenia tymczasowe
Wszystkie instalacje i urządzenia tymczasowe i doraźne, jeżeli okażą się konieczne, zaprojektuje i
wykona Wykonawca na własny koszt. Projekt należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za tak wykonane tymczasowe elementy instalacji oraz
urządzenia.
1.6.2   Przekazanie placu budowy
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy   plac  budowy  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.
1.6.3   Bezpieczeństwo na placu budowy
Po przekazaniu  placu  budowy Wykonawca przejmuje  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo
wszystkich zatrudnionych osób, bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu, narażonych
na  zagrożenia  związane  z  prowadzonymi  robotami  a  także  za  ochronę  przed  wandalizmem  i
kradzieżą materiałów i sprzętu  przez cały okres prowadzenia robót. W przypadku prowadzenia robót
w  czynnym  obiekcie  Wykonawca  ma  obowiązek  zamontowania  znaków  informujących  o
prowadzonych robotach remontowych.
1.6.4    Ochrona  środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegać  wszystkich  przepisów  i  zasad  związanych  z  ochroną
środowiska, a w szczególności wszelkie odpady i śmieci oraz materiały z demontażu przeznaczone do
utylizacji należy składować w miejscu uniemożliwiającym ich przenikanie do środowiska lokalnego, a
następnie przetransportować na wysypisko śmieci lub przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane
firmy /np. świetlówki, plastiki, urządzenia elektryczne/  na własny koszt.
1.6.5    Aprobaty techniczne
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wszystkie materiały użyte do realizacji zadania.
1.6.6    Stosowanie obowiązujących przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  i  stosowania  wszelkich  przepisów  i  wytycznych
związanych z wykonaniem robót oraz ich odbiorem i ponosi za to pełną odpowiedzialność.

2. MATERIAŁY
Do  wykonania  przedmiotowej  instalacji  elektrycznej   mogą  być  stosowane  wyroby  producentów
krajowych i  zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty,  certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wszystkie użyte w projekcie wykonawczym,  specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywołania  patentów,  nazwy  modeli,  numery  katalogowe  służą  jedynie  do  określenia  cech
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Należy stosować tylko
materiały o identycznych parametrach technicznych i  jakościowych jak wskazane w dokumentacji.
Zastosowanie  materiałów  zamiennych  należy  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru  autorskiego  i
inwestorskiego.  W przypadku,  gdy  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  szczegółowej  nie
podano wymagań technicznych dla materiałów i  wyrobów lub je podano w sposób ogólny, należy
każdorazowo dokonać uzgodnień z projektantem i inspektorem nadzoru i w razie potrzeby dokonać
wpisu do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

Prace można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do typu materiału. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć  na  budowę  i  utrzymywać  niezbędne  wyposażenie  zapewniające  bezpieczeństwo
zatrudnionemu personelowi.
Wykonawca  ma  obowiązek  posiadać  i  okazać  na  wniosek  Inwestora  dokumenty  potwierdzające
dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz jego obowiązujące okresowe badania techniczne.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały należy przewozić w oryginalnych 
opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów. Materiały 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robót elektrycznych 
powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz odpowiednią ilość pracowników 
wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego 
ukończenia robót na odpowiednim poziomie technicznym.

Robotami mogą kierować osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
odpowiedniej specjalności / instalacje elektryczne/, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, 
posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Nie należy naruszać elewacji zewnętrznej obiektu, a wszelkie prace mogące mieć wpływ na jej stan 
lub wygląd należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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5.1.  Demontaże

Istniejące  elementy  starej  instalacji  należy  zdemontować  w  całości.  Demontaż  instalacji  należy
wykonać z częściowym odzyskiem demontowanych materiałów. Przed przystąpieniem do demontażu
należy  przy  udziale   inspektora  nadzoru  oraz  przedstawiciela  właściciela  obiektu  ustalić  zakres
odzysku materiałowego. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować, przeznaczone do
odzysku  protokolarnie  przekazać  właścicielowi,  pozostałe  w zależności  od  rodzaju   wywieźć   do
składnicy złomu, na wysypisko lub przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie / np. świetlówki,
tworzywa sztuczne urządzenia elektryczne/.
Należy zdemontować wszystkie elementy instalacji a mianowicie :
     -  oprawy oświetleniowe

- osprzęt łączeniowy i gniazdkowy 
- puszki końcowe
- puszki rozgałęźne wraz z listwami łączeniowymi
- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku
- rurki i listwy osłonowe przewodów elektrycznych 
- tablice rozdzielcze, szafki dystrybucyjne komputerowe

Nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodów elektrycznych ułożonych pod tynkiem   

5.2.  Montaż przewodów elektrycznych – puszek rozgałęźnych

Wszystkie instalacje elektryczne prowadzić należy pod tynkiem oprócz instalacji wykonywanych w 
piwnicy na ścianach z odkrytej cegły, którą należy wykonać w kanałach kablowych.

Przed montażem należy:

-  przed rozpoczęciem prac w poszczególnych salach lekcyjnych,  gabinetach i biurach należy

szczegóły rozmieszczenia osprzętu skonsultować z użytkownikiem pomieszczenia

-   wyznaczyć  miejsce  zainstalowania,  dokonać  trasowania  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsca
usytuowania osprzętu,
  -     sprawdzić  trasy przebiegu istniejących instalacji

-   wykonać  prace  przygotowawcze  takie  jak  wykuwanie  bruzd,  przekucia  ścian  i  stropów  z
przygotowaniem przepustów, wykucia wnęk, wiercenia otworów montażowych
Następnie:
-     montaż na przygotowanym podłożu przewodów, kabli, puszek rozgałęźnych
-   zaprawienie  wykuć  materiałem  budowlanym  (gips,  zaprawa  tynkarska).  Przewody  i  kable
prowadzone pod tynkiem muszą być pokryte co najmniej 5 mm warstwą.

Przejścia przewodów przez ściany o określonej odporności ogniowej  należy wykonać w przepustach
o odporności ogniowej dostosowanej do odporności ogniowej ściany.

Instalacje ethernetowe, teletechniczne oraz do urządzeń multimedialnych prowadzić w plastikowych
kanałach  kablowych  montowanych  na  tynku  lub  (gabinet  dyrektorski,  pokój  nauczycielski)  pod
tynkiem w rurach osłonowych.  W salach komputerowych instalacje elektryczne I  ethernetowe do
poszczególnych  stanowisk  prowadzić  w  plastikowych  kanałach  kablowych  przystosowanych  do
montażu osprzętu. Wysokość montażu podano na rysunkach.
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  5.3. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego oraz podłączenie odbiorników

-    przed montażem opraw oświetleniowych należy sprawdzić jej działanie
-   do  montażu  stosować  elementy  mocujące  dostosowane  do  rodzaju  podłoża  oraz  ciężaru
montowanego urządzenia
-   oprawy oraz osprzęt  montować po zakończeniu prac budowlanych z uwagi  na możliwość ich
zabrudzenia
-    gniazda wtykowe mocować z zastosowanie wkrętów aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość na
wyciąganie wtyczki
-    ze względów bezpieczeństwa w pomieszczeniach gdzie przebywają uczniowie montować gniazda
z osłoną  styków
-   rozmieszczenie urządzeń, typy opraw oraz osprzętu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4.  Prefabrykacja rozdzielnic i tablic rozdzielczych oraz szafek komputerowych

Prefabrykację rozdzielnic należy zlecić wyspecjalizowanej firmie lub posiadając odpowiedni sprzęt i
możliwości  przeprowadzić  we własnym zakresie.  Prefabrykację  dokonać  w oparciu  o  posiadaną
dokumentację  techniczną  z  uwzględnieniem wymagań postawionych  przez  projektanta  a  przede
wszystkim :

-  wielkości gabarytowej rozdzielnicy z uwzględnieniem miejsca rezerwowego

-  stopnia ochrony IP

-  sposobu ochrony przeciwporażeniowej

-  typu rozdzielnicy uwzględniającego sposób montażu

-  sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych

Ostatnim  elementem  po  wykonaniu  prefabrykacji  jest  dokonanie  niezbędnych  prób  i  pomiarów
zgodnie z PN oraz wystawienie Deklaracji Zgodności.

5.5.  Montaż tablic, rozdzielnic i szaf  w obiekcie

W zakres montażu urządzeń rozdzielczych w obiekcie wchodzą następujące prace:

-   dostawa urządzenia  na  plac  budowy z  uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia  przed
uszkodzeniem

-  wyznaczenie miejsca zainstalowania

-  wytrasowanie oraz wykucie wnęki lub osadzenie kotew w zależności od sposobu montażu.

-  osadzenie urządzenia we wnęce  lub montaż z wykorzystaniem kołków kotwiących

-  zaprawienie wykonanych wykuć

-   podłączenie  przewodów  zasilających  oraz  odpływów instalacyjnych  ze  zwracaniem uwagi  na
symetrię obciążenia

-  podłączenie przewodu ochronnego do obudowy rozdzielnicy

-  montaż elementów odmontowanych na czas mocowania i łączenia rozdzielnicy

-  szczegółowe sprawdzenie prawidłowości podłączeń (mechanicznych i elektrycznych)

-  sprawdzenie prawidłowości działania, przeprowadzenie prób i pomiarów

-  wykonanie  opisów  informacyjnych  poprzez  wklejenie  karty  opisowej  lub  jej  umieszczenie  w
specjalnej kieszeni
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5.6.  Montaż instalacji ethernetowej

W związku z wymaganiem  uzyskania 25-letniej  gwarancji  na okablowanie instalacji  ethernetowej,
wszystkie prace związane z jej montażem poczynając od dostawy materiałowej aż do zakończenia
prac  potwierdzonych  odbiorem  producenta  okablowania  należy  wykonywać  pod  nadzorem
uprawnionych  osób  ze  strony  producenta.  Przed  odbiorem  technicznym  robót  należy  uzyskać
bezpośrednio od producenta certyfikat gwarancyjny stanowiący 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne
producenta w zakresie dotrzymania parametrów wszystkich elementów i całego systemu okablowania.

Certyfikat wystawiony musi być na użytkownika końcowego czyli Szkołę.

Wszelkie prace związane z podłączeniami sieci okablowania strukturalnego należy przeprowadzać w
kontakcie z osobą odpowiedzialną w szkole za konserwację i utrzymanie sieci komputerowej z uwagi
na konieczność dostosowania układu do istniejących potrzeb użytkownika.

5.6.  Instalacja połączeń wyrównawczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiekcie należy wykonać uziemioną instalację połączeń
wyrównawczych.  Listwy  połączeń  wyrównawczych  zaprojektowane  są  w  każdej  rozdzielnicy.  W
rozdzielnicy RG główna listwa połączeń wyrównawczych LPW, natomiast w rozdzielnicac piętrowych
i tablicach rozdzielczych miejscowe listwy połączeń wyrównawczych. Wszystkie listwy miejscowych
połączeń wyrównawczych należy połączyć z główną listwą połączeń wyrównawczych LPW.  Należy
wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc z listwami połączeń wyrównawczych
przewodzące części innych instalacji oraz metalowe elementy konstrukcji budynku a także punkty
dystrybucyjne teleinformatyczne i teletechniczne.  Główne połączenia wyrównawcze wykonać łącząc
przewody ciepłej i zimnej wody oraz metalowe rury c.o. z główną listwą połączeń wyrównawczych.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  robót   związanych  z  wykonaniem  instalacji  elektrycznych  powinna  być
przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z   wymaganiami  Polskich  Norm   oraz
„Warunkami techn. wykonania i odbioru robót bud.-montażowych – tom V – instalacje elektryczne.
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 zostały spełnione, należy
dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić
badanie ponownie. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić :

- zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów,
- zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów szczególnie
pod względem bezpieczeństwa (czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie
bezpieczeństwa),
- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających  rozprzestrzenianiu się  pożaru i
ochrony przed skutkami działania ciepła,
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych oraz  sprawdzenie pozostałych
elementów  wykazanych  w  punkcie  611.3  normy  PN-IEC  60364-6-61  „Instalacje  elektryczne  w
obiektach  budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”
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Wykonać następujące próby :
- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,
- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji,
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia  zasilania,
- wykonać próby działania instalacji
-  wykonać  próby  działania  elementów  ochrony  p.poż.  tzn.  działanie  głównego  wyłącznika  p.poż
obiektu, oraz działanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
-  wykonać  pomiary  natężenia  i  równomierności  oświetlenia  podstawowego  i  awaryjnego
ewakuacyjnego
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia .
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami:
-  PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powyższymi:
- BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badań
odbiorczych.
-   PN - EN 12464 : 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 
-   PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
-   PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
-  Po  wykonaniu  okablowania  strukturalnego  należy  wykonać  pomiary  statyczne  i  dynamiczne
wszystkich linii zgodnie z PN-EN 50173 oraz z zaleceniami producenta okablowania.
Ze  sprawdzenia,  pomiarów  i  badań  należy  sporządzić  protokóły  i  dołączyć  do  dokumentacji
powykonawczej
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, służby zaopatrzenia, urządzenia do
badań i pomiarów materiałów i robót.
Wykonawca winien posiadać zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowo
– badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
7. ODBIORY ROBÓT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru będzie dokonywał odbioru części lub etapu robót . Odbiór
części  robót  potwierdzony  zostanie  protokółem  odbioru  części  robót  wykonanych  w  sposób
zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  po  sprawdzeniu  jakości  wykonania,  zgodności  z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów oraz zgodności z
innymi wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.
Każdorazowo należy zgłaszać do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Ocenę jakości
oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz uwzględniającą trasy kablowe
b) Dziennik budowy jeśli jest wymagany
c)  Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez
dostawców materiałów),
d) Protokoły wszystkich odbiorów częściowych
e) Wszystkie wymagane przepisami protokóły pomiarów i badań 
f)  Certyfikat gwarancyjny producenta okablowania strukturalnego zapewniający 25-letnią gwarancję.
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
b)  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
c) aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający.

 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8.1. Jednostką obmiaru jest  metr (m) przewodu elektrycznego, rury  dla danej średnicy, sztuka lub
komplet zamontowanego osprzętu .

8.2. Obmiar robót wykonać na podstawie typowych ksiąg obmiarowych zgodnie z katalogami norm
KNR, KNNR, KSNR.

8.3.  Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu,  w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót

 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

 Warunki płatności zostaną określone w umowie . 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących 
budowy wynikających z Prawa Budowlanego, w szczególności:

Akty obowiązujące na dzień 25.09.2019 r.
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz.U.2019.1186 j.t. ze

zm.

2. USTAWA  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  energetyczne  (tekst  jednolity)
Dz.U.2019.755 j.t. ze zm.

3. USTAWA z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (tekst  jednolity)
Dz.U.2019.1372 j.t.

4. USTAWA  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych (tekst  jednolity)
Dz.U.2019.266 j.t. ze zm.

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(tekst jednolity) Dz.U.2019.1065 j.t.

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów Dz.U.2010.109.719 ze zm.



- 10 -

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania do-
puszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U.2007.143.1002 ze zm.

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity)
Dz.U.2003.169.1650 j.t. ze zm.

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
Dz.U.2003.47.401

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U.2013.4

1.1.1. Obowiązujące normy

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN - EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych.
PN-E-08501:1998 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN=-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.
PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń
i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania.
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi. 

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –    
      Część 1: Wymagania ogólne 



 - 11 -

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
       strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; e. dodatkowych norm europejskich 
       związanych z planowaniem (projektowaniem) okablowania.
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 
       1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część  

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

1.1.2. Inne.

                  Normy SEP:
                  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
                  N SEP-E-007 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych 

przewodów ze względu na ich reakcję na ogień
                 Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami: 
                 "Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych",
                 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje 
                 elektryczne


