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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ OGÓLNA
1. WYMAGANIA OGÓLNE.
1.1
Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót wielobranżowych określonych w Projekcie wykonawczym:
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu
Adres inwestycji:
Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1
1.2
Zakres stosowania specyfikacji.
ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót budowlanomontażowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Podstawa opracowania.
ST jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego (PB) opracowanego przez firmę:
ATTIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Mariusz Sobczak
Postolin 21a, 56-300 Milicz
Email: info@attik.pl, www.attik.pl
wg poniższego zestawienia:
PB – architektura - mgr inż. arch. Mariusz Sobczak
PB – instalacje elektryczne - mgr inż. Rafał Radajewski
PB – Instalacje Sanitarne - mgr inż. Wojciech Ratajczak
PB – kosztorysy - mgr inż. arch. Mariusz Sobczak
PB – urządzenia przeciwpożarowe - mgr inż. arch. Mariusz Sobczak
1.4

Przedmiot i zakres robót.

1.4.1

Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekty:

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojący na działce o powierzchni ok.4000 m2 u
zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki w Poznaniu. Działka inwestycyjna leży w ścisłym centrum
Poznania w towarzystwie zabudowy śródmiejskiej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m2. Wejście główne
do budynku usytuowane jest od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich od strony południowej. Wjazd na teren
parkingu otwartego usytuowanego poniżej terenu otaczającego terenu znajduje się w północno-wschodnim
narożniku obiektu. Budynek składa się z trzykondygnacyjnej części niskiej oraz osiemnastokondygnacyjnej
części wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy zlokalizowano garaż otwarty oraz pomieszczenia techniczne. Budynek przykryty stropodachami płaskimi.
Budynek powstał w oparciu o projekt techniczny autorstwa Lecha Sternala, Witolda Milewskiego oraz Zygmunta
Skupniewicza sporządzony przez „ Miasto- projekt” . Budowę obiektu realizowano dwuetapowo. Pierwszy etap
w latach 1976 – 1991 r. obejmował cały budynek z wyjątkiem czytelni, którą wykonano w ramach II etapu w
części niskiej do roku 1995.
Charakterystyczne dane liczbowe
Wysokość budynku

82 m + maszt antenowy 25m

Kubatura budynku

84 000 m³

Powierzchnia całkowita budynku

29 000 m²

Powierzchnia użytkowa piętra +18 objęta projektem

457,63 m²
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Powierzchnia garażu

900 m²

Powierzchnia piwnicy

963 m²

Powierzchnia użytkowa parteru

1670 m²

Powierzchnia użytkowa parteru po wyłączeniu pow. banku

1222 m²

Powierzchnia użytkowa 1 piętra

1454 m²

Powierzchnia użytkowa po wyłączeniu pow. banku

1000 m²

Powierzchnia użytkowa 2 piętra

ok. 2028 m²

Powierzchnia użytkowa 3 piętra

ok. 2262m²

Powierzchnie pięter od 4 do 18 w części wysokiej budynku

Po ok. 546 m² każda kondygnacja

Powierzchnie pięter od 19 do20 w części wysokiej budynku

Po ok. 546 m² każda kondygnacja

Ilość kondygnacji naziemnych

21 naziemnych

Budynek był projektowany i obecnie w większości pełni funkcję dydaktyczną. Przedostatnie piętro +19 pełni
funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dźwigów, wentylatorownię oraz
warsztaty działające na rzecz utrzymania budynku. W części niskiej mieszczą się między innymi: czytelnia,
szatnia, bar, księgarnia a także pomieszczenia banku (wydzielone i nie objęte niniejszym opracowaniem) i
administracja budynku. W części wysokiej obiektu zlokalizowano księgozbiory obejmujące trzy piętra 2,3 i 4. W
budynku mieszczą się ponadto sale wykładowe łącznie na ok. 900 miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200
miejsc. Zamiana funkcji piętra +18, formalnie została objęta osobnym opracowaniem (projekt zamienny 2).
Główną konstrukcję nośną budynku stanowią słupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0 metra. Stal
pokryta jest warstwą Krzemizolu M, materiału podobnego do betonu o grubości ok. 3,5 cm. Preparat posiadał
aprobatę techniczną ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Część wysoka posadowiona jest na ruszcie
żelbetowym na palach. Część niska fundamentowana jest bezpośrednio na gruncie na stopach żelbetonowych.
Ściany osłonowe budynku wykonane są z cegły oraz siporexu, obłożonych blachą falistą o łącznej grubości 24
cm . Ściany działowe o grubości 6,5 i 12,0 cm wykonane są z cegły ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym Ściany w piwnicy – żelbetowe.
Stropy między kondygnacyjne w części wysokiej wykonano z płyt żerańskich. W części niskiej stropy wykonane
są z płyt żerańskich. W wybranych fragmentach obiektu (cześć stropów trzonu głównego części wysokiej oraz
szacht wentylacyjny) zastosowano stropy Ackermana. Część wysoka obiektu wyposażona jest w dwie klatki
schodowe: wewnętrzną monolityczną (klatka schodowa A) łączącą piętra od -1 do +20 oraz zewnętrzną stalową
(klatka schodowa B) łączące piętra od 0 do +18. Część niska mieści dwie klatki schodowe: klatka schodowa D
usytuowana w przestrzeni hallu głównego łącząca piętra od -1 do +3 oraz klatka schodowa C łącząca piętra od
0 do +3. Budynek został wyposażony w pięć dźwigów osobowych łączących piętra części wysokiej i schodzących do poziomu parteru. Dodatkowo dwa niezależne dźwigi osobowe obsługują część niską. Ponadto w budynku występują dodatkowe schody łączące poziomy użytkowe części niskiej oraz schody obsługowe ażurowe
w magazynie książek a także dźwigi techniczne dla transportu książek między magazynem a czytelnią. Budynek, w części niskiej wyposażono w dwa piony dźwigów towarowych oznaczonych na rysunkach jako DT1
(dźwig towarowy czytelni) oraz DT2 (dźwig towarowy zaplecza baru łączący kondygnacje piwnicy i 1 piętra). W
zakresie 18 piętra występują na całej kondygnacji ściany działowe murowane, drewniana stolarka otworowa
oraz lokalnie: podwieszane sufity stalowe oraz modułowe 60x60. Podłoga wykończona płytkami PVC. Sufity i
ściany tynkowane (tynk cementowo-wapienny).
W budynku funkcjonuje 17 różnych instalacji technicznych (bez instalacji gazowej).
W części niskiej budynku
usytuowana jest stacja transformatorowa o mocy 15 kV z transformatorami suchymi 2 x 630 kVA. Zasilanie
budynku w energię elektryczną jest dwustronne. Budynek wyposażony jest ponadto w agregat prądotwórczy
wolnostojący uruchamiany samoczynnie w przypadku zaniku zasilania podstawowego, zlokalizowany w południowo-zachodnim narożniku obiektu na poziomie parkingu otwartego. Agregat został wymieniony we wcześniejszym etapie inwestycji w roku 2016.
Budynek ogrzewany jest poprzez wymiennikownię ciepła zasilaną z sieci miejskiej. Wentylacja budynku odbywa
się poprzez dwie wentylatorownie, w których zainstalowano 15 sztuk wentylatorów nawiewnych oraz 21 sztuk

9

wentylatorów wywiewnych, wentylatorownie umieszczono na kondygnacji piwnicy (urządzenia nawiewne i wyciągowe ), 20 piętra ( urządzenia wyciągowe) Na dachu części niskiej zlokalizowano pojedyncze wentylatory
wyciągowe wentylacji bytowej części niskiej obiektu. Wentylacja bytowa 18 piętra jest częściowo wykonana
jako odrębny układ. Wentylatorownia została zlokalizowana na piętrze 19, skąd prowadzą kanały nawiewnowyciągowe poprzez przepusty w stropach.
Budynek jest wyposażony w poniższe instalacje p.poż. wykonane we wcześniejszym etapie inwestycji dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych:
Instalacje hydrantów wewnętrznych i zaworów 52, Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, Instalacje
SSP, instalację DSO Instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych. Instalacje oddymiające
poziome drogi ewakuacji na piętrach części niskiej.
Obiekt budowlany w stanie technicznym dobrym, w ciągłym użytkowaniu. W budynku został zainstalowany
nowy system SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz system różnicowania ciśnienia w części
niskiej obiektu oraz w klatkach schodowych i szybach windowych części wysokiej. Planowane prace budowlane
nie pogorszą warunków konstrukcyjnych obiektu. Stan techniczny obiektu umożliwia realizację założeń projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu. Przed montażem instalacji podwieszanych do stropu należy wykonać weryfikację podłoża, na którym montowane będą łączniki ( płyty kanałowe żelbetowe, krzemizol, żelbet
– pokryte tynkiem cementowo-wapiennym) i zastosować odmienią technologię montażu.
Inwestycja objęta opracowaniem znajduje się w obiekcie gdzie na czas powstawania niniejszej dokumentacji
trwa realizacja inwestycji „Dostosowania budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych” i jest jej częścią. Rozwiązania przyjęte w niniejszym opracowaniu powstały w zgodności
z odstępstwami od obowiązujących przepisów pożarowych i są zgodne z ekspertyza techniczną z zakresu
ochrony przeciwpożarowej obiektu. Całość inwestycji „Dostosowania budynku Collegium Altum do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” oparto na wytycznych Postanowienia Wielkopolskiego
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Postanowienie Wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) oraz o szczegółowe
wytyczne inwestora. Prace budowlane mają m.in. na celu spełnienie warunków przedstawionych w
Postanowieniach Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Poznaniu. Wszystkie rozwiązania
wykończeniowe zostały wykonane w oparciu o wytyczne zamawiającego oraz standardy przyjęte przez
zamawiającego ujęte w „Systemie Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” zgodnego
z Zarządzeniem nr 58/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 października 2018 roku.
1.4.2 Zakres i rodzaj robót budowlanych.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie aranżacji na potrzeby zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na piętrze 18 w przedmiotowym budynku.
Inwestycja objęta niniejszym projektem obejmuje:
•
Wyburzenia istniejących ścian działowych, elementów stolarki otworowej, sufitów podwiesza-nych, żelbetowej blendy zlokalizowanej w części przysufitowej
•
Remont i wykończenia ścian, sufitów i posadzek
•
Wykonanie nowych, remont, rozbudowa elementów oświetlenia bytowego i gniazd bytowych wraz z
trasami kablowymi i przebudową rozdzielni piętowych i głównej
•
Wykonanie lub przebudowa systemów przeciwpożarowych (część instalacji wentylacji pożaro-wej na
odcinku od szachtu do punktów odbiorczych oraz powiększenie przepustów w ścianie nośnej, DSO, SSP,
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, wraz z trasami kablowymi)
•
Wykonanie elementów dekoracyjnych ściennych (logo uczelni, tapety ozdobne)
•
Wykonanie i przebudowa systemu wentylacji bytowej w tym prace na piętrze +19 (kanały wenty-lacji,
el. Sterujące, klapy przeciwpożarowe odcinające, serwis istniejącej centrali wentylacyjnej oraz istniejących niezmienianych kanałów oraz czerpni i wyrzutni)
•
Wykonanie systemu kontroli wejść/wyjść
•
Wykonanie systemu otwierania drzwi ewakuacyjnych do przedsionka przeciwpożarowego
•
Wykonanie stałych elementów wystroju wnętrz (podesty widokowe, rolety zaciemniające, ekrany do
rzutnika, meble do zabudowy )
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•
Dostawa umeblowania ruchomego (stoły, krzesła, krzesła barowe, stoliki barowe, mównice, sofy)
•
Wykonanie i montaż ścian przesuwnych oraz obudów i blend w systemie suchej zabudowy
•
Wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy przedsionka wraz z klapami transferowymi
•
Wymiana sufitu i oświetlenia w przedsionku windowym oraz w przedsionku klatki schodowej głównej
•
Remont parapetów stalowych
•
Remont (malowanie, mycie) instalacji grzejnikowej
•
Montaż elementów stolarki otworowej
•
Wykonanie obudów sufitów w technologii suchej zabudowy
•
Prace uzupełniające związane z montażem instalacji i elementów wystroju wnętrza (malowanie, szpachlowanie uzupełnianie ubytków, lokalne przebudowy instalacji
•
Montaż instalacji zasilania gwarantowanego do nowych elementów ochrony przeciwpożarowej czynnej
wraz z podłączeniem do rozdzielni głównej oraz rozbudowa zabezpieczeń
Zmiana sposobu użytkowania wszystkich pomieszczeń administracyjno-biurowych na piętrze na cele ta-rasu
widokowego z kawiarnią, formalnie- została objęta osobną dokumentacją i zgłoszeniem. Zakres inwestycji pod
względem zmiany układu pomieszczeń oraz rozwiązań technologicznych (likwidacja ścian pomieszczeń użytkowych ) formalnie, został uwzględniony w projekcie budowlanym zamiennym 2 „Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ochrony p.poż.” i objęty został dru-gą zamienną decyzją pozwolenia na
budowę.
1.4.3 Zakres i rodzaj robót specjalistycznych.
Projektuje się wykonanie następujących instalacji przeciwpożarowych:
 instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 system sygnalizacji pożaru (SSP)
 instalacja wentylacji pożarowej
 Zamknięcia przeciwpożarowe
 Systemy DSO
1.5
Wyszczególnienie robót towarzyszących.
Wykonawca powinien uwzględnić (m.in. w kosztach głównych) wszystkie roboty towarzyszące robotom podstawowym, nawet jeżeli nie są szczegółowo wymienione w dokumentacji technicznej takie jak:
 utrzymanie i likwidacja placu budowy ( budynku w którym będą realizowane roboty),
 pomiary do rozliczenia robót,
 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, wykonanie planu BIOZ, ustawienie rusztowań, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, ich składowanie i zabezpieczenie
 zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,
 prace porządkowe
 konieczne próby, szkolenia, rozruch,
 wykonanie pomiarów, inwentaryzacji rysunkowej i fotograficznej elementów budowlanych w zakresie koniecznym do realizacji robót
 wykonanie rysunków warsztatowych i szczegółowych projektów wykonawczych, jeżeli dokumentacja projektowa nie jest wystarczająca do realizacji robót
 wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.6
Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót,
wskaże instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, przy czym nie można wykluczyć istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń w obiekcie. Zamawiający wskaże dostęp i określi warunki poboru wody, energii elektrycznej i odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i
sprzętu Wykonawcy na teren budowy.
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1.7
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
1.8
Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.9
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca zobowiązany jest wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zawartej w proj. bud. br. architektonicznej. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120 poz.
1126), uwzględniając równocześnie wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr. 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, poz. 1650).
Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych w wybranych fragmentach obiektów lub przebudowie
instalacji odłączy obiekt (wydzieloną cześć budynku od sieci instalacji wodociągowej i elektrycznej), sprawdzi
przed wierceniem i kuciem, czy nie prace te nie naruszą instalacji i elementów budynku.
Wykonawca będzie stale utrzymywał istniejące wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności dotyczy to prac
(spawania lub innych prac z otwartym ogniem lub z możliwością powstania iskier).
1.10
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany, w razie konieczności do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy (wjazd na dziedziniec wewnętrzny, dostawę materiałów, rusztowań i narzędzi, oraz wywóz odpadów).
1.11
Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do:
 przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji
 ogrodzenia lub wydzielenia montażowe i utrzymania porządku na placu budowy, należy uwzględnić, że roboty będą realizowane
 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych
 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu
odpadów.
1.12
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i dojazdu dla budowy,
a także uzyska, w razie konieczności stosowne uzgodnienia.
12

13

1.13
Nazwy i kody: działów, grup robót, klas robót i kategorii robót zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007).
Dział
45. Roboty budowlane
Grupa robót
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót:
45330000-9
45310000-3
45210000-2
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategorie robót:
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
wyższym
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie

1.14
Określenia podstawowe (definicje).
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
Definicje o objaśnienia pojęć stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):
Cykl realizacji inwestycji – okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu budowy
wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunków wykonawczych z zakresie określonym w umowie o roboty budowlane – do dnia odbioru zakończonej inwestycji
lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza się
prace przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza się robót związanych z likwidacją istniejącego zagospodarowania terenu, jeśli tego nie uwzględniono w umowie o roboty budowlane.
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym
(zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy , dziennik
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budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych.
Dokumentacja inwestycji – obejmuje:, dokument określający prawo do terenu w celu realizacji inwestycji,
projekt inwestycyjny składający się z projektu budowlano-wykonawczego, zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji i zestawień kosztów zadań inwestycyjnych, kosztorysów inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji, pozwolenie na budowę, pozwolenie na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym dokumentację przetargową oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, oraz dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej rysunki w formacie .pdf i .dwg (AutoCAD 2004) opisy w formacie .doc (WORD). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmowała co najmniej cześć graficzną, opisową, instrukcje obsługi i dokumentację techniczno – ruchową wszystkich systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz protokoły ze szkoleń urządzeń bezpieczeństwa pożarowego.
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany z elementami wykonawczego, zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robót budowlanych, oraz specyfikacje techniczne.
Dostawy inwestycyjne – mogą obejmować zamówione przez inwestora lub dostarczone przez wykonawcę,
na podstawie umowy o roboty budowlane, urządzenie techniczne związane z realizowanym obiektem budowlanym, urządzenia technologiczne i stanowiące tzw. „pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego”.
Generalny wykonawca – przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej realizacji całego
przedsięwzięcia lub tylko zadania inwestycyjnego, który wykonuje roboty siłami własnymi, również przy pomocy
wyspecjalizowanych podwykonawców. Generalny wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierowników robót budowlanych dla poszczególnych specjalności.
Gwarancja jakości – dobrowolne zobowiązania się na piśmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawnią się one w czasie określonym
w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w którym
rzecz została wydana kupującemu. W przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego termin
gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg k.c.)
Infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia inżynieryjnego
jednostek osadniczych, a także o zasięgu regionalnym i krajowym, w zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i ściekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne.
Inżynier – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy, inspektor nadzoru inwestorskiego) upoważniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykończenia zewnętrznego lub wewnętrznego.
Kryteria techniczne – zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, wybranych odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupełniony w uzasadnionych
przypadkach na podstawie innych przepisów i dokumentów technicznych, ustalając konieczny i wystarczający
zakres i poziom właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów, zapewniających spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, dla których budowy wyroby te są przeznaczone.
Nadzór autorski – sprawowanie przez projektanta odpłatnie, objęte osobną umową oraz zleceniem, na żądanie
inwestora lub organu wydającego pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez niego
projektu budowlanego w zakresie:
stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo
wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących tej realizacji, łącznie ze
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stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia
budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski
polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i znikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie na obiektów
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być
również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.
Normalizacja – opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac normalizacyjnych, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentów, użytkowników,
producentów i wykonawców, a także postanowień norm międzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikającym z zobowiązań państwa, określonych w warunkach umów o współpracy gospodarczej, a zwłaszcza wymiany towarowej.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub znikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przez zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”,
polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale niebędącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika
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. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych
wad i usterek, z podziałem na:
wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru,
zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości danych robót,
wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i
sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. Odpowiednio obowiązuje aktualne normy polskie, europejskie, europejskie zharmonizowane, lub inne przywołane w
dokumentacji projektowej lub Aprobatach Technicznych, np. normy branżowe.
Proces budowlany (tu przebudowy) – czynności i działania objęte przepisami prawa budowlanego, mające
na celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania. Do
procesu budowlanego należy:
•
opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,
•
wykonanie prac przygotowawczych na budowie,
•
wykonanie przebudowy,
•
dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych,
•
zagospodarowanie i uporządkowanie terenu,
•
przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru.
Proces inwestycyjny – czynności rzeczowe i prawne od chwili podjęcia decyzji wstępnej o potrzebie i celu
realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektów budowlanych do użytkowania i rozliczenia kosztów zakończonej inwestycji.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące
właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
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Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowiązanie inwestora do wykonania w określonych terminach czynności związanych z przygotowaniem budowy, a w szczególności przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego
obiektu i dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny być również określone warunki dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a także warunki dotyczące usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rękojmi.
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru.
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.
Zamawiający – określenie ogólnoprawne, znaczące – w zależności od kontekstu – to samo, co:
budujący albo inwestor bezpośredni,
inwestor zastępczy,
podmiot udzielający zamówienia publicznego.
Atesty higieniczne, to dokumenty wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, zawierające ogólne informacje
na temat „składu materiałowego” badanego wyrobu, zakresu jego stosowania (ogólnego jego przeznaczenia)
oraz informacje potwierdzające spełnienie określonych wymogów higienicznych.
Ponadto w ateście jest mowa o producencie, wnioskodawcy i okresie ważności.
Uzyskanie atestu higienicznego jest jednym z dokumentów niezbędnych w procesie postępowania certyfikującego, umożliwiającego otrzymanie aprobaty technicznej.
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
lub jednostki akredytowane. Oprócz certyfikacji obowiązkowej, której podlegają wyroby znajdujące się w stosownych wykazach, istniej możliwość poddawania się certyfikacji dobrowolnej.
Aprobaty techniczne – są dokumentami niezbędnymi dla producenta, czy upoważnionego przez niego dystrybutora umożliwiającymi wprowadzenie wyrobu do stosowania w budownictwie na rynku polskim. Wyjątek
stanowi istnienie Polskiej Normy na dystrybuowany wyrób.
Dokument ten w pełnej swojej treści zawiera dokładne informacje dotyczące materiałów, z których są wykonywane wyroby, wymiarów, elementów składowych (podzespołów), metod i wyników przeprowadzanych badań,
dokładnych sposobów oznaczania. Dystrybutor jest obowiązany przedstawić na życzenie projektanta, wykonawcy czy inwestora, pełną treść aprobaty oraz dobory techniczne wytypowanego urządzenia, celem oceny
zgodności z aprobatą.
Wyroby nieposiadające aprobaty technicznej mogą być dopuszczone do stosowania w budownictwie tylko
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat
technicznych i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z
20.08.1998 §4 i 5).
Deklaracja zgodności CE
jest procesem, w którym producent oświadcza, że wprowadzany na rynek wyrób jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej Dyrektywy (lub kilku Dyrektyw).
Deklaracja zgodności w myśl Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r.
(Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) stosuje się w odniesieniu do wyrobów
podlegającym Dyrektywom Unii Europejskiej zgodnie z którymi wyroby podlegają ocenie wymagań norm zharmonizowanych
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1.15
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren
budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.
Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnieniem ochrony
własności publicznej i prywatnej.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1
Wymagania ogólne związane dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją określa Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robót powinien przedstawić
inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń
przewidywanych do realizacji robót. Materiały, elementy i urządzenia dostarczane na budowę muszą posiadać
atest producenta i odpowiadać wymaganiom norm państwowych PN, lub posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną oraz w przypadku urządzeń służących bezpieczeństwu –świadectwem dopuszczenia.
2.2
Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw ,składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i
transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w
„Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych” oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru. Składowane materiały i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Wykonawca przed zamówieniem drzwi, farb, szkła, tynków, dostarczy ich próbki do akceptacji przez inspektora
i Zamawiającego.
2.3
Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i składowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4
Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych
lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane i niezwłocznie usunięte z
placu budowy.
Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub, których jakość budzi zastrzeżenia można wbudować
w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badań, określonych w przepisach.
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i urządzeń zarówno krajowych albo zagranicznych, przy
czym materiały zagraniczne muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagań technicznych
dla materiałów, elementów i urządzeń albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne
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niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i inspektorem
nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych. Konieczna
jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5
Wariantowe stosowanie materiałów
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach.
Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i Zamawiającym, podejmie odpowiednią
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być
ponownie zmieniany bez jego zgody.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
4.1
Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków
transportu Wykonawca określi w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
4.2
Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji
robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnego zakładu.
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości ( patrz
pkt.6). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych
robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki
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badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań
naukowych oraz czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Przy wykonywaniu prac konserwatorskich Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami
budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno – budowlanych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego, wykażą się co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadają wyższe studia
w zakresie konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie Konserwatora zabytków właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia.
5.2
Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce i sposób prowadzenia robót i składowania materiałów.
5.3
Projekt organizacji budowy
Wykonawca uzgodni przed przystąpieniem do prac projekt organizacji budowy.
Prace prowadzone będą w budynku istniejącym, funkcjonującym podczas prac budowlanych.
5.4
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1
Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy
należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy
próbek materiałów i elementów.
6.2
Pobieranie próbek.
Próbki do badań 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 inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu
próbek.
6.3
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, europejskie, europejskie zharmonizowane, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
6.4
Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlany,
 dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu,
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 książkę obmiarów robót,
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub CE, aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót. I prowadzenia książki obmiaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. przedmiar robót powinien zawierać
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działu przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót
będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno
nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w
[m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą
wyliczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo,
będą ważone w kilogramach lub tonach.
7.3
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne
świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.
7.4
Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi
do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1
Rodzaje odbiorów.
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.
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8.2
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie jakości i ilości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.3
Odbiory instalacji i urządzeń technicznych.
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. Próby i odbiory, instalacji i urządzeń technicznych powinny
obejmować wszystkie elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego oddzielnie oraz ich współdziałanie.
8.4
Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości
części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego
lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
8.5
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót
budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego- w obecności inspektora nadzoru i
Wykonawcy- sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia
przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonania robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
8.6
Odbiór po okresie rękojmi.
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „ po okresie
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
 umowy o wykonaniu robót budowlanych,
 protokołu odbioru końcowego obiektu,
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu
(jeżeli były zgłoszone wady),
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzeni usunięcia tych
wad.
 Innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.7
Odbiór ostateczny- pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.8
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:
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pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
 oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
 dziennik montażu (rozbiórki)- jeżeli był prowadzony,
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,
 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących.
 Oświadczenie kierownika budowy o: zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku terenu budowy, a także- w razie korzystania- ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu.
 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,
 Świadectwa dopuszczenia
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)
 karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
 Protokoły ze szkoleń personelu w zakresie obsługi urządzeń objętych inwestycją
 operat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
 Spis treści
 Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
 Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
 Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
 Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
 Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji
 Instrukcje postępowania awaryjnego
 Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
 Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji
obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.
8.9
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
– w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
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2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i Ew.
uzupełniające lub zamienne),
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
9) rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom tych instalacji,
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. ROZLICZANIE ROBÓT.
Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu
budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejściowe świadectwa płatności są wystawione przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót
wykonanych częściowo„. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą
być także określone w umowie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT , PRACE OGÓLNOBUDOWLANE
1. Nazwa i adres obiektu, którego specyfikacja dotyczy.
1.1
Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót wielobranżowych określonych w inwestycji:
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu
1.2
Nazwa i adres jednostki, która opracowała szczegółową specyfikację techniczną.
SST została opracowanych przez firmę:
ATTIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Mariusz Sobczak
Postolin 21a, 56-300 Milicz
Email: info@attik.pl, www.attik.pl
1.3
Imię i nazwisko autorów szczegółowej specyfikacji technicznej.
- mgr inż. arch. Mariusz Sobczak

25

I.

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
1. Wstęp
1.1
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych.
1.2
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
 Rozbiórki elementów betonowych i murowych (częściowe)
 Inne rozbiórki
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Dla robót wg B.01.00.00 i materiały nie występują.
3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
• Prowadząc roboty rozbiórkowe należy mieć na uwadze stan techniczny i sposób pracy konstrukcji istniejącego
obiektu.
• Wykonawca robót rozbiórkowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.
• Wykonawca robót rozbiórkowych powinien posiadać zezwolenie na wywóz i utylizację odpadów wydane przez
miejscowe władze.
• Prowadząc roboty rozbiórkowe należy prowadzić je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robót. Prowadzone działania powinny być prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwość i nie naruszający interesu osób
trzecich.
• Podczas prac rozbiórkowych powinien być prowadzony ciągły nadzór budowlany.
• Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów.
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie
elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od
demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych.
• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali
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5.2
Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów, ustalić metodę rozbiórki. Każdy przepust lub otwór musi zostać poprzedzony odkrywką badawczą. Rozbierane elementy budynku były długotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznać
konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było
dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje kolejność rozbiórki.
Przy wykonywaniu rozbiórki należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
 Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, elementów wyposażenia
 Demontaż stolarki otworowej
 Demontaż sufitów
 Demontaż elementów instancji wentylacji
 Rozbiórkę elementów żelbetowych
 Rozbiórka ścianek działowych
 Demontaż obudów lekkich
 Rozbiórkę elementów wykończenia
 Rozbiórkę wykończenia posadzek oraz równanie posadzek
 Wykonanie przepustów oraz powiększeń otworów
5.3

Przebieg robót rozbiórkowych

5.3.1 Opis wstępnych prac organizacyjnych
Wstęp na teren rozbiórki zostanie udostępniony poprzez „protokół wprowadzenia na budowę (teren rozbiórki)".
Protokół zostanie sporządzony przez użytkownika obiektu z udziałem firmy wykonawczej (realizującej rozbiórkę). W protokole zostaną ustalone podstawowe dane dotyczące planowanej rozbiórki:
Użytkownik obiektów, właściciel terenu wykona:
1. przekaże teren pod rozbiórkę protokółem zdawczo odbiorczym.
Firma wykonawcza:
1. wskaże kierownika rozbiórki
2. wskaże osoby biorące udział w rozbiórce z podaniem danych niezbędnych do uzyskania „przepustki"
3. wskaże drogę wywozu gruzu oraz elementów porozbiórkowych,
4. uzgodni miejsce składowania złomu po-rozbiórkowego oraz miejsca cięcia elementów stalowych,
5. wystawi „przepustki" wstępu na teren rozbiórki osobom oraz pojazdom biorącym udział w rozbiórce na wskazanie firmy wykonawczej,
6. poda zasadę wyjazdu pojazdów z terenu rozbiórki,
7. zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.
8. wskaże pojazdy (samochody ciężarowe, koparki, maszyny do cięcia) biorące udział w pracach rozbiórkowych
z podaniem danych umożliwiających uzyskanie „przepustki".
5.3.2 Zagospodarowanie placu rozbiórki
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie placu rozbiórek, wykraczających poza ST 00.01 „Wymagania
ogólne”
5.3.3 Opis rozbiórkowych prac wstępnych i organizacyjnych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót rozbiórkowych na poszczególnych obiektach należy wykonać
prace wstępne:
Ogrodzić i oznakować teren rozbiórki zgodnie z projektem –należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ciągów
pieszych. Zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nie prowadzących prac związanych z rozbiórka. Zabezpieczyć oraz oznakować teren przeznaczony do składowania złomu oraz jego cięcia na elementy transportowe.
Zabezpieczenie terenu rozbiórki należy wykonać w sposób widoczny z zastosowaniem kolorowych taśm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci słupków stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu
należy zawiesić tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objętym pracami rozbiórkowymi należy wydzielić drogi dla samochodów oraz ciągi piesze dla osób biorących udział w pracach rozbiórkowych oznakowując je w sposób jednoznaczny oraz widoczny.
Przeprowadzić demontaż stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementów nie związanych z konstrukcją budynku
jak sufity podwieszane, ścianki działowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.
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5.4

Prowadzenie prac rozbiórkowych

5.4.1 Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, itp. można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie
te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, umywalek, zlewów, itp. urządzeń wyposażenia budynku. Po demontażu
wszystkich urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Przed przystąpieniem
do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Z przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko
rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie opłaca
się wyjmować.
5.4.2 Rozbiórka ścianek działowych, sufitów podwieszanych
Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej. Ze ścianek
tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób rozbiera się
ścianki wykonane z większych elementów jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe nośne usuwa się przez
cięcie ich palnikiem acetylenowym bądź przecinając je szlifierką do cięcia metalu. Ścianki szkieletowe (jeżeli
takie występują), z płyt wiórowo-cementowych, pilśniowych, wiórowych itp. przed rozbiórką wymagają zbicia
tynku. Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy.
5.4.3 Dziennik robót rozbiórkowych
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien
podawać:
- kolejność i sposób wykonywania robót,
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi
6. Kontrola jakości robót
6.1
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
6.2

Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1 Analiza bezpieczeństwa:
Z analizy bezpieczeństwa robót rozbiórkowych prac bezpieczeństwa technicznego obiektów sąsiadujących wynika, że należy wybrać takie metody rozbiórki, które w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu tych robót,
ani nie będą cechowały się uciążliwością dla użytkowników obiektów sąsiednich, a także nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa obiektów sąsiadujących z rozbieranymi. Ze względu na specyfikę terenu rozbiórki - teren
w śródmieściu, sąsiedztwo funkcjonującego budynku nakłada się na Wykonawcę konieczność określenia zasad
prowadzenia robót rozbiórkowych.
6.2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić Plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126. Teren rozbiórki i budowy należy oddzielić szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnętrznego otoczenia w całym okresie prowadzenia robót. W razie konieczności częściowe zajęcie chodnika
na ogrodzenie należy uzgodnić z Zarządcą Drogi. Należy zabezpieczyć wszystkie wykopy na terenie budowy
przed możliwością wpadnięcia pracowników.
6.2.3 Bezpieczeństwo prowadzenia robót
1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robót winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
2. prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 28

uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie prac rozbiórkowych.
3. na terenie budowy winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy,
linki
asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie.
4. pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące dodatkowych zagrożeń.
5. pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
6. wstęp na teren robót - plac budowy, osób postronnych jest niedozwolony. W tym celu należy wygrodzić teren
rozbiórki od pozostałej części działki, wyznaczyć główne ciągi komunikacyjne dla samochodów wywożących
odpady oraz ciągi dla pieszych - oznakować je w sposób widoczny i jednoznaczny.
6.2.4 Bezpieczeństwo zewnętrzne:
1. dla zmniejszenia uciążliwości powodowanych hałasem dla otoczenia, w miarę możliwości technicznych czas
prac uciążliwych należy dostosować do godzin, np.
• godz. 6:00 – 7:00 prac ciche - przygotowawcze
• godz. 7:00 – 16:00 prace głośne - wyburzenia, załadunek, transport
• godz. 16:00 – 22:00 prace o średniej uciążliwości
czas prowadzonych prac należy uzgodnić ostatecznie z inwestorem
2. ograniczyć w miarę możliwości kruszenie konstrukcji żelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania
całych elementów (słupy, belki, płyty), które winne być wywożone w całości lub w większych elementach do
zakładu utylizacji gruzu - dla ograniczenia hałasu i pyłu na placu budowy.
3. stosować sprzęt o cichym napędzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, młoty kruszące, piły tnące
itp. Należy ograniczyć do minimum stosowanie sprzętu na sprężone powietrze.
4. wykonać oznakowanie placu budowy (rozbiórki) z zastosowaniem taśm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakładu.
5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodników gruzem muszą być kontrolowane i na bieżąco usuwane przez
wykonawcę robót.
6. instalacje zostaną odcięte przed wejściem wykonawcy na budowę - co zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika rozbiórki przez odpowiednie służby zakładu.
6.2.5 Uwagi - zalecenia końcowe
Wykonawca robót rozbiórkowych powinien prowadzić segregację materiałów rozbiórkowych, a w szczególności:
• gruz betonowy i żelbetonowy poddać recyklingowi
• drewnianą stolarkę okienna i drzwiową oraz inne elementy drewniane, papę asfaltową, płytę pilśniową, styropian wywieść osobno do utylizacji, szkło okienne, zdemontowane wykładziny podłogowe, płytki PCW gromadzić
na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportować na wysypisko miejskie, złom stalowy i żeliwny posortować i wywieść do składownicy złomu (przekazać właścicielowi zakładu do utylizacji).
• przewiduje się w trakcie wykonywania rozbiórki występowania odpadów niebezpiecznych t.j. Płyty cementowo-azbestowe. Wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiałów niebezpiecznych np. zawierających
azbest zostaną usunięte przez firmę specjalistyczną łącznie z wyposażeniem technologicznym do czasu przejęcia obiektu przez firmę rozbiórkową.
6.3
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące wszystkich podwykonawców na budowie.
Obowiązkiem pracowników i jego podwykonawców jest przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich wymaganych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów opisanych w
niniejszej procedurze:
I. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystąpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi
BHP następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika
b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy
c) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku
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d) zaświadczenie kwalifikacyjne (np. do obsługi maszyn budowlanych, uprawnień spawalniczych, uprawnień
energetycznych, U.D.T. itp.)
e) uprawnień budowlanych dla pracowników nadzoru.
2. Dokumentacja maszyn i urządzeń:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadać wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi dotyczącymi BHP np.:
a) aktualne badanie ochrony przeciwpożarowej maszyn, urządzeń, elektronarzędzi itp.
b) aktualne wpisy dokumentujące kontrolę zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urządzenia, podwykonawca ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu tej
maszyny lub urządzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
 Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych – [m3].
 Inne rozbiórki [t] lub ryczałt
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji.
9. Podstawa płatności
Demontaż elementów zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej
Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację . Transport
ca=15km. Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. Uwagi szczegółowe, przepisy związane
Nie przewiduje się ponownego użycia materiałów uzyskanych z rozbiórek.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru. Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w
sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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II.

B.02.00.00 TYNKI
1. Wstęp.
1.1
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków wewnętrznych.
1.2
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
 Tynki wewnętrzne
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Tynki gipsowe i zawierające gips ( nakładane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogą być stosowane tylko
wewnątrz
Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tynki cementowe nadają się do pomieszczeń o dużym obciążeniu wilgocią
( podział przyjęto ze względu na ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPA ) takich jak kuchnie przemysłowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne. Tynki cementowo-wapienne
ciepłochronne z dodatkiem perlitu są z reguły tynkami nakładanymi ręcznie (do maszynowego nakładania tych
tynków przeznaczone są agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako
tynki podkładowe
Tynki cementowo-wapienne ciepłochronne z dodatkiem kolek styropianowych są tynkami maszynowymi i stosowane są jako tynki podkładowe
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu potrzebnego dla zapewnienia wysokiej jakości
robót.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonywanie robót
5.1
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”.
5.2

Podłoża tynkarskie – warunki przygotowania

5.2.1 Rodzaje ściennych i stropowych materiałów budowlanych.
Znajdujące się na rynku materiały budowlane, przeznaczone do budowy ścian i stropów, możemy podzielić w
następujący
sposób:
� cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustaki ceramiczne,
� beton lekki - bloczki i prefabrykaty,
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� beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty,
� beton zwykły i zbrojony,
� związane cementem bloczki wiórowe (zwykłe lub z wbudowaną izolacją dodatkową), związane cementem
wiórowe płyty izolacyjne zwykłe i wielowarstwowe,
� związane cementem lub magnezytem płyty izolacyjne, płyty pilśniowe, paździerzowe, pustaki stropowe betonowe lub ceramiczne,
� stropy betonowe - wylewane (płyty monolityczne betonowe i żelbetowe),
� elementy stropowe prefabrykowane.
Żądania i wymagania, dotyczące ścian i sufitów, regulują odpowiednie normy dotyczące poszczególnych materiałów budowlanych.
5.2.2 Założenia dotyczące podłoży tynkarskich.
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego.
Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania i
obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania,
drapania (skrobania) oraz zwilżania , a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku
(np. powstawanie rys).
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża.
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować
przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość
tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.
Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad
otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i
spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe,
drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.
Podłoże pod tynk musi być:
� równe,
� nośne i mocne,
� wystarczająco stabilne,
� jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne),
� szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
� wolne od wykwitów,
� nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich,
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych
problemów.
Wskazówki:
Niemal stałym elementem ostrzeżeń i wskazówek są znajdujące się na każdej budowie odsłonięte, układane
na posadzkach różnego rodzaju rury i przewody instalacyjne. Niebezpieczeństwo uszkodzenia tych rur i/lub ich
izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duże. Może się także zdarzyć, że nie zabezpieczone rury metalowe
zaczną korodować na skutek kontaktu z zaprawą. Tego rodzaju szkody mogą pojawić się nawet kilka lat po
otynkowaniu powierzchni.
Zalecenia:
Wykonanie zdjęć pomieszczeń przed tynkowaniem.
Zdjęcia dokumentują nie tylko stan podłoża do gruntowania (np. mur mieszany), lecz także są potwierdzeniem
faktu ostrzeżenia inwestora o istnieniu wady podłoża. W przypadku reklamacji zdjęcie stanowi bardzo ważny
dowód.
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Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża.
Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego wymagania podane
w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.
Przygotowanie podłoża - obróbka wstępna.
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z zastosowaniem
środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej).
Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoży tynkarskich.
Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla różnych materiałów, budowlanych podłoża (im dłużej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.
W pierwszej kolejności należy wykonywać tynki wewnętrzne, jastrychy, a następnie tynki zewnętrzne.
Wykonywanie tynków zewnętrznych przed tynkami wewnętrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczeństwo dla
jakości tynku. Może prowadzić do powstawania rys, przebarwień i innych uszkodzeń. Wyraźnie wydłuża się
czas schnięcia tynku.
Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podłoża pod tynk.
Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
Elementy te traktuje się jako statycznie samodzielne części budynku. Jeżeli przewód wentylacyjny w całości
jest obmurowany, nie wymaga żadnych specjalnych działań na etapie tynkowania. Jeżeli jednak przewód wentylacyjny, będący samodzielną częścią budynku, stanowi przerwę w ciągłości ściany (na równi ze ścianą, bądź
wystając z niej), to przy pomocy tzw. nośnika tynku, można uformować wolną od pęknięć powłokę tynkarską,
niezależną od ruchów skurczowych przewodu. W przypadku, gdy nie stosuje się nośników, należy wykonać
szczelinę dylatacyjną.
Pozostałe.
Występujące w murze różnorodne materiały budowlane, przemurowania oraz tępe miejsca styku murów (bez
wiązania statycznego) należy traktować jako mur niejednolity - mieszany.

5.2.3

Sprawdzenie podłoża pod tynk.

Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania.
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba ZWILŻANIA polega na
zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni),
naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym
murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
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Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. Ochrona podłoża
przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.5. Obrzutka wstępna : patrz punkt 5.3.2.
Próba zwilżania. Istotnym kryterium przydatności powierzchni betonowej do tynkowania jest próba zwilżania.
W metodzie tej należy pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim obficie zmoczyć wodą
badaną powierzchnię. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut
świadczy o tym, że można rozpocząć prace tynkarskie. Jeżeli w wyniku próby zwilżania nie nastąpi zmiana
koloru zmoczonej powierzchni lub jeżeli zgodnie z protokołem sprawdzającym (tabela 2) po odpowiednim czasie będą widoczne kropelki wody, przyczyna może być następująca:
� jeszcze zbyt wilgotny beton,
� pozostałości oleju szalunkowego,
� zbyt szczelny beton.
Sprawdzanie wilgotności szczątkowej.
W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoża należy sprawdzić je za pomocą urządzenia pomiarowego,
ew. przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi byś pobrana z min. głębokości 2 cm przy pomocy wiertła
w kształcie korony o min. średnicy 25 mm wiertarką wolnoobrotową. Ma to na celu zredukowanie wpływu rozgrzanego wiertła na próbkę.
Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, należy uwzględnić dodatkowo:
� wilgotność,
� szczegóły wykonania tynku.
W tabeli 1 zestawione zostały charakterystyczne właściwości podłoży, metody badań i ich wyniki oraz odpowiednie środki zaradcze.
Mokry beton.
Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroploną parą wodną na powierzchni wierzchniej, a także
beton o wilgotności szczątkowej przekraczającej 4% masy, nie może być tynkowany.
Beton o wilgotności od 2,5% do 4%.
Przyjmuje się, że po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, wilgotność
szczątkowa betonu jest mniejsza niż 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilżania. Jeżeli kolor zwilżonej
powierzchni zmieni się z jasnego na ciemny i znikną wszystkie kropelki wody w ciągu 5 minut, oznacza to, że
możemy rozpocząć tynkowanie.
Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotności 2,5-4% muszą być stosowane odpowiednie mostki adhezyjne (produkty zwiększające przyczepność). Są one zalecane przez każdego producenta tynków gipsowych.
Beton o wilgotności do 2,5 %.
Możliwe jest tynkowanie dobrze chłonących i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotności szczątkowej
poniżej 2,5% bez stosowania środków gruntujących (mostków adhezyjnych). Nie dotyczy to gładkich powierzchni takich jak płyta stropowa, spód schodów, gładkie ściany (patrz tabela 1). Przy dobrze chłonących
wodę powierzchniach, a także dobrze wyrównanych powierzchniach betonowych możliwe jest nanoszenie tynków cienkowarstwowych.
W odniesieniu do tynków cementowo - wapiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) na ścianach i stropach
betonowych obowiązują następujące dodatkowe zasady:
� lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) może mieć pozytywny wpływ na przyczepność do podłoża
tynków cementowo - wapiennych,
� w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gładkiego podłoża może dojść do obsuwania się mokrej zaprawy z
powierzchni ściany,
� jeżeli podłoże betonowe jest bez zarzutu, a próba zwilżania wykazała, że można rozpocząć tynkowanie,
należy przystąpić do nanoszenia środka zwiększającego przyczepność zaprawy tynkarskiej.
W przypadku tynków cementowo - wapiennych stosuje się następujące środki:
� obrzutkę cementową (z reguły nie jest stosowana na szczelnym, źle chłonącym wodę podłożu betonowym,
tutaj stosuje się obrzutkę uszlachetnioną specjalnymi dodatkami),
� zaprawę zwiększającą przyczepność, cienkowarstwową, patrz punkt 3.2.3
� szlamy zwiększające przyczepność, patrz punkt 3.2.3
W przypadku dostatecznie równych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych możliwe jest zastosowanie
tynku cienkowarstwowego.
Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłożach betonowych.
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W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę ( filary, ściana z cegły, stropy betonowe
itp.) należy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aż podłoża lub osadzić
odpowiedni profil tynkarski.
Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych należy wykonać pionowe nacięcie tynku w krawędziach wzdłuż ścian okalających strop (nacięcia można wykonać również w tynku na stropie; analogia do dylatowania podkładów posadzkowych). Zwłaszcza stropy narażone na obciążenia termiczne.
Ochrona podłoża przed warunkami atmosferycznymi : patrz punkt 5.2.2.
Obrzutka wstępna : patrz punkt 5.3.2.
Mur mieszany.
Nawet przy zachowaniu poszczególnych norm dotyczących obróbki, mur mieszany zawsze stanowi trudne podłoże pod tynk. Jest on konstrukcją złożoną z materiałów o zróżnicowanych właściwościach, nie zapewniającą
tynkowi jednolitego podłoża i wystawioną lokalnie na działanie różnych obciążeń. W przypadku tego rodzaju
podłoża należy uzgodnić ze zleceniodawcą indywidualne rozwiązanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub
wykonanie nośnika tynku).
5.3. Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod
tynk.
Podane w powyżej wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyna późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku
wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki).
5.2.4 Wpływ warunków pogodowych.
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
Obrzutka wstępna.
a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk,
b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności,
Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku.
Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone.
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od warunków pogodowych i chłonności podłoża.
O DŁUGOŚCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTĘPNEJ decydują w pierwszej kolejności:
� właściwości podłoża pod tynk,
� rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej,
� warunki pogodowe (pora roku),
� wentylacja.
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni. W
przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje się minimalny czas przerwy technologicznej równy 2 tygodnie. Przestrzegać danych w tabelach zastosowania.
Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu dostatecznej wytrzymałości jasny kolor, rysy skurczowe).
W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża.
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie
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napełnić obrzutką narożników. Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne
jest jej zmatowienie (np. szczotką drucianą).
Wskazówka:
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania słabo wiążącej
(szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach obrzutka wstępna przynosi
więcej szkód niż korzyści.
Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym.
Mostki adhezyjne są to zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po wyschnięciu
spełniać następujące wymagania:
a) odporność na działanie środków alkalicznych,
b) trwałe wiązanie pomiędzy podłożem betonowym a tynkiem,
c) obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych,
d) niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,
e) poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej podłoża.
Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy i podlegają tym samym jego odpowiedzialności i gwarancji.
Mostki adhezyjne należy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność
materiału przed oraz w trakcie nanoszenia, należy je odpowiednio często mieszać w pojemniku.
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć.
Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.) nanoszenie takich
mostków adhezyjnych jest niedozwolone.
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane są specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność.
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą.
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą "mokre na mokre" lub też długości przerw technologicznych i/lub
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.
Szlamy zwiększające przyczepność.
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą "mokre
na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.
5.2.5 Zbrojenie tynku.
Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z włókien szklanych lub drutu i inne) nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku Zgodnie z bieżącym stanem techniki, przy stosowaniu tynków
cementowo - wapiennych, wtopienie siatki z włókien szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie
tynku daje największe zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spękań. Należy pamiętać o zakładkach oraz
zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.
W przypadku wykańczania podłoża materiałem cienkowarstwowym i konieczności częściowego zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadproży okiennych), należy sąsiadujące z nimi nie zbrojone powierzchnie również pokryć tym samym materiałem. Powoduje to wyrównanie nieznacznych nierówności, zapewnia równomierne wchłanianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam.

5.2.6 Nośniki tynku.
Nośniki tynku traktowane są jako podłoże tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu tworzy siatkę. Stosuje się je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych,
przewodów kominowych itp. Przy montażu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość
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przyszłego tynku. Zbyt daleko odsadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować konieczność pogrubienia
tynku.
5.2.7 Bruzdy i przebicia.
Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.
Wskazówka:
Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., może doprowadzić do wciągania zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć).
Elementy metalowe narażone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie
wnikały w warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem
prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed
kondensacją pary wodnej.
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zapraw) tynkarskiej
oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia.
Należy pamiętać o tym, że przewody przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym
nie mogą być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu szybkowiążącego).
Z kolei użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na
sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione.
Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta.
5.2.8 Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed przystąpieniem do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane.
Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu. Nie
wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane.
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie.
W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako
tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne.
Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje się
bez specjalnej obróbki wstępnej.
W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed przystąpieniem do układania płytek
należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni, zgodnie z tabelą 3.
Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1 - W3 przy spełnieniu następujących warunków:
� w grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń producenta kleju
do płytek,
� w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami należy przed naniesieniem kleju zagruntować odpowiednim do tego celu środkiem,
� na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3) należy na całej
powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni).
W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun i/lub łaźni parowych itp. należy zawsze przyjmować grupę W4.
W tego typu pomieszczeniach zaleca się stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu.
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede wszystkim skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne).
Również elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom do
danej grupy zawilgocenia.
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5.2.9 Nacięcia tynku, fugi i profile.
Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. :na ścianach
zewnętrznych niedozwolone jest wykonywanie cięć tynku, w tym wypadku zaleca się stosowanie odpowiednich
profili szczelinowych.
Nacięcia kielnią.
Wykonanie: przed przystąpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygładzanie) należy tynk naciąć kielnią lub ostrzem aż do podłoża, następnie wykończyć powierzchnię, przez co cięcie będzie z zewnątrz niewidoczne. W przypadku pracy podłoża w miejscach nacięć wystąpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Nacięcie kielnią nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiału budowlanego w podłożu. Zbrojenie
tynku może w miejscach takich zredukować niebezpieczeństwo pęknięcia, ale nie jest w stanie całkowicie go
wykluczyć. W przypadku ścian ze stykami elastycznymi należy zastosować specjalne profile stykowe. Cięcia
kielnią mogą jedynie wpłynąć na przebieg powstającej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast nieregularnego,
zygzakowatego).Cięcie kielnią jest rodzajem "kontrolowanego pęknięcia".
Profile tynkarskie.
Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynków może okazać się niezbędne (statyka budowli) wykonanie przerw w określonych miejscach. Tego typu styki należy wykonać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.
Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej fugi i profilu
należy określić w opisie technicznym budynku.
Uwzględniając problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu,
drutu i tworzywa sztucznego.
Rodzaje profili.
Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku). Konieczne
jest również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku. Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie żywic
syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych.
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych
oraz cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji.
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych
- w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii.
Nie można używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.
Osadzanie profili.
W przypadku tynków gipsowych profile osadzać można przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub mieszaninę cementowo - wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego gips.
Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć można
specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w
odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po
stężeniu zaprawy do osadzania należy je usunąć.
Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia.
Niebezpieczeństwo korozji. Stosować nożyce do metalu.
Ważne wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili.
Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.
W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne
jest przykrycie kształtownika szlichtą.
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5.2.10 Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych.
Wskazówki ogólne.
� Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych.
� Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej.
� Właściwa kontrola podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności przygotowawcze
według punktu 2.3.2 i dalszych.
� Specyficzne dla produktu i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoża (np.
wstępne zwilżenie).
� Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe itp.).
� Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie.
� Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).
� Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest
w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.
Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips.
� W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips przestrzegać metody "mokre na mokre" (np.
przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta.
Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych).
� Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię.
� To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie
spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta tynku.
� Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko ).
Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochronnych na bazie cementowo - wapiennej.
� Stosowanie szorstkich lub ząbkowanych łat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu się warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.
� Stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych zapobiegających powstawaniu na powierzchni tynku
gładkiej. słabo przyczepnej skorupy.
� W zależności od wymagań - zaszpachlować na całej powierzchni siatkę z włókniny, zgodnie z tabelą zastosowań.
� W przypadku stosowania tynków wierzchnich - cienkowarstwowych, nanieść odpowiednią warstwę wyrównawczą.
Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej.
� Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynków cementowo
- wapiennych.
� Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni). Przy nakładaniu
ręcznym lekkich tynków podkładowych stosować obrzutkę wstępną. Ewentualne nałożenie na całej powierzchni
siatki z włókien szklanych, zgodnie z tabelą użytkową.
� lekki tynk podkładowy może być stosowany także do wewnątrz.
� W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków cementowo wapiennych.
� Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynków wierzchnich pamiętać o warstwie wyrównawczej.
5.2.11 Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych).
Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie stosuje się z reguły żadnych tynków wierzchnich. Jeżeli użytkownik obiektu życzy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to należy zwrócić uwagą na następujące
rzeczy:
� powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy nie należy wygładzać, zacierać itp.,
� zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zależnie od warunków panujących na
budowie oraz od lokalnej wentylacji),
� ewentualnie konieczne może być właściwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie środków
wyrównujących chłonność podłoża i poprawiających przyczepność).
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Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy zastosowaniu
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałożony na grubość ziarna), konieczne może okazać się
wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. Przestrzegać zaleceń producentów.
W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających niezbędne
jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej np. warstwa szpachli).
Jeżeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. na
skutek zacierania tynku), to należy ją koniecznie usunąć.
W przypadku określonych produktów oraz w zależności od warunków atmosferycznych konieczne może być
dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilżenie, zagruntowanie itp).
Bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych)
tynku.
Tynki wykończeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).
W pomieszczeniach znajdują zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste.
Na ścianach zewnętrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie właściwych tynków nawierzchniowych (o
zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody względnie też tynk wierzchni należy pokryć odpowiednią powłoką
wykończeniową.
5.2.12 Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość rozpoczęcia
czynności związanych z dalszą obróbką tynku.
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków klimatycznych i lokalnych warunków panujących na budowie.
Następujące parametry mają decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej: właściwości podłoża pod
tynk,
� rodzaj zaprawy tynkarskiej,
� struktura tynku,
� grubość tynku,
� pogoda (pory roku),
� wietrzenie.
Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych.
W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej
oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych danych dotyczących tych
czasów. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, iż np. przy podwójnej grubości tynku
konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia.
W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości
15 mm należy przyjąć, iż po upływie 14 dni uzyskany zostanie stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie
dalszych prac.
5.2.13 Obróbka powierzchni tynku.
Wyrównanie powierzchni tynku.
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna
szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie może być porysowana.
Zacieranie.
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków wapiennych,
cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie
powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych
maj ą tendencję do tworzenia pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy.
Wygładzanie.
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Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do
momentu uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe.
Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy użyciu
specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów).
Tynki wapienne, cementowo -wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane.
Technika tynku drapanego.
Naniesiony i wyrównany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczęciu procesu twardnienia zarysowywany powierzchniowo deską z wbitymi gwoździami, cykliną zębata lub rowkującą, przy czym zewnętrzna warstwa powierzchni tynku jest całkowicie usuwana, odsłaniając strukturę zaprawy.
Na zakończenie powierzchnię tynku omiata się miękką miotłą.
Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne.
Nie wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo - wapiennych. Jeżeli pod ceramiczne okładziny ścienne, przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten należy wyrównać lub - przy maszynowym
tynkowaniu - zaciągnąć na ostro (przestrzegać wymogu równości powierzchni tynku).
5.2.14 Pielęgnacja tynku.
Tynki wewnętrzne.
Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.
Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z
dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może
być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany.
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym
prowadzi do jego uszkodzenia.
W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku.
Czas schnięcia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).
Patrz pkt. 5.3.10.
6. Kontrola Jakości
6.1
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”.
6.2

Kontrola jakości - wymagania

6.2.1 Uwagi ogólne.
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom
określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. W przypadku powierzchni pokrywanych
okładzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na działanie wilgoci należy stosować się do uwag przedstawionych w pkt. 5.3.3.2. oraz w tabeli 3.
6.2.2 Powierzchnia tynku.
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi właściwościami.
Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac
tynkarskich.
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać
idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. wymurówki
w starym budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie pozostają z reguły
widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny (nowy) materiał oraz inne zabarwienie
41

tynków. Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub różnego wieku tynki podkładowe, to ze
względu na różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.
Ocena gotowej powierzchni tynku.
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło padające pod ostrym katem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki
klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku.
6.2.3 Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni.
Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych.
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do
jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp.
Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa okienna
powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym obwodzie
równomiernie szeroka
(równomiernie osadzona).
Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest obowiązkiem wykonawcy
robót tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze należy uzgodnić z inwestorem.
Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. Duże, powiązane ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu.
6.2.4 Rysy, przyczyny ich powstawania.
Rysy mogą mieć różnorodne przyczyny, między innymi:
� osiadanie podłoża,
� zróżnicowane obciążenia (technologiczne, użytkowe),
� zmienione obciążenia budowli (np. na skutek przebudowy),
� zbyt szybkie wysychanie,
� kurczenie się i pełzanie,
� niekorzystne formaty powierzchni (brak podziału),
� zetknięcie się elementów budowlanych o różnych właściwościach,
� otwarte fugi,
� zapadnięte narożniki,
� otwory w ścianach (zbrojenie diagonalne otworów),
� deformacje stropu najwyższej kondygnacji oraz innych elementów nośnych, różne obciążenia termiczne (np.
słońce/ cień, jasne/ ciemne kolory), zróżnicowany układ kolorystyczny w obrębie jednej powierzchni,
� wstrząsy (ruch drogowy, trzęsienia ziemi),
� i inne.
Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł lub
bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną z następujących przyczyn: źle wybrany początek
tynkowana (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, wpływy warunków atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk (np. brak ochrony podłoża przed wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podłoża pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie
spoiny, źle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obróbki).
Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może naruszać właściwości użytkowych obiektu i
zasad fizyki budowli. Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz
przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys.
6.2.5 Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny.
Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, płytek itp.) konieczne jest stosowanie się do poniższych uwag.
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6.2.6 Farby i powłoki malarskie.
Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana
(karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony
zakres zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych.
7. Obmiar Robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest:
�m²
8. Odbiór robót
8.1
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione
w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2
Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku:
� brak niepożądanych pęknięć powierzchni,
� materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać
stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie,
� stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od rodzaju ziarna
w materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren. która - w zależności od rodzaju produktu - wynosi
0,6 -;- 1,4 mm. Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo
lub w całości wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie "piaszczenie" się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uważane za wadę wykonania. Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym). (Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej).
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.
Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego
do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni.
9. Płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”.
9.1

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1 Tynki wewnętrzne
• Dostarczenie materiałów i sprzętu
• Przygotowanie zaprawy
• Ustawienie i rozbiórka rusztowań
• Mocowanie listew tynkarskich
• Osiatkowanie bruzd
• Osadzenie drobnych elementów (tj,. kratki wentylacyjne)
• Reperacje tynków po dziurach i hakach
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
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10. Przepisy związane
� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
� PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
� PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych
� PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana
Az1)
� PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
� PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
� PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
� PN-70/B-10100
� Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
� PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
� PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
� PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
� PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
� PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
� PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne
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III.

B.03.00.00 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
1. Wstęp
1.1
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych montażem nowych drzwi przeciwpożarowych.
1.2
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu nowych drzwi przeciwpożarowych
Drzwi podlegające wymianie lub montażu zostały określone w projekcie budowlanym w dokumentacji rysunkowej W skład tych robót wchodzi:
 montaż nowych drzwi przeciwpożarowych w obudowie lekkiej GKF
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. Materiały
Do montażu należy wykorzystać stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Drzwi przeciwpożarowe należy wykonać zgodnie opisem i rysunkami zawartymi w projekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. Materiały, z których zostaną wykonane drzwi muszą zapewniać zachowanie klasy odporności ogniowej podanej w projekcie. Drzwi muszą zostać wyposażone we wszystkie elementy podane na zestawieniu stolarki w projekcie. Rysunki warsztatowe, próbki drewna oraz szkła, kolor malowania i wzory oraz
próbki okuć należy przedstawić Zamawiającemu oraz Konserwatorowi Zabytków do akceptacji.
2.1.1 Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Podłogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez
producenta stolarki. Zastosować podnośniki, rusztowania, pomosty robocze. Typ sprzętu należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji.
4. Transport
Drzwi przeciwpożarowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach ich producentów. Każda
partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
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projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej
następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie (nazwę handlową), wymiary, nr PN lub Aprobaty
Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak
budowlany. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.
5. Wykonanie robót
5.1

Przygotowanie otworu do montażu.
 Wykonanie pomiaru istniejących drzwi z natury.
 Drzwi przeznaczone do wymiany należy zdemontować do miejsca wskazanego przez Inwestora.
 Po zatwierdzeniu typu i producenta drzwi należy dostosować wymiary istniejących otworów
do wymiarów drzwi przedstawionych w zestawieniu stolarki
 Ościeża powinny być wykończone jak ściany istniejące, odpowiednio malowane lub wykończone materiałem dopasowanym do istniejącego

5.2

Osadzanie stolarki drzwiowej
 Montaż skrzydeł drzwi i okien należy wykonać po obrobieniu ościeży i zamontowaniu ościeżnic. Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian.
 Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania
według wskazań producenta stolarki.
 Drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta, montaż powinien być wykonany przez autoryzowanych montażystów.
 Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa, drewniana o klasie odporności ogniowej zgodnej z zestawieniem stolarki otworowej

5.3

Prace wykończeniowe.
 Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ościeżach i innych elementach wynikłych z prac adaptacyjnych budowlanych i montażowych.
 Szpachlowanie gładzią gipsową tynków.
 Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem wykańczanych miejsc farbami emulsyjnymi, odpornymi na ścieranie, w kolorystyce dopasowanej do istniejącej kolorystyki pomieszczeń.
 Ewentualne naprawy istniejących wykończeni posadzek wynikłe przy pracach adaptacyjnych
i montażowych.
 Prace porządkowe po zakończonych pracach budowlanych.

6. Kontrola jakości
Ocena jakości powinna obejmować:
 ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów,
 ocenę wyglądu drzwi w kontekście zgodności z projektem,
 brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć
 sprawdzenie zgodności wymiarów,
 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy,
ale nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,

46



otwarte skrzydła drzwi nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub
zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami,
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
 dostarczenie gotowej stolarki z materiałami montażowymi i instrukcją montażu, oraz próbek
okleiny i szkła ornamentowego, a także wszystkich elementów przedstawionych w zestawieniu stolarki,
 przygotowanie stanowiska pracy,
 montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych ,
 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
 dopasowanie i wyregulowanie stolarki,
 uzupełnienie tynku, płytek lub powłoki malarskiej,
 usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń ,
 uporządkowanie stanowiska pracy .
10. Przepisy związane
Obowiązują normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywołane w Aprobatach Technicznych producentów oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
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IV.

B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3
Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:
 Malowanie tynków i okładzin GK
1.4
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby zastosowane: lateksowe
2.2
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami lateksowymi stosować środki gruntujące zalecane przez producenta.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków malarskich lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane fabrycznie należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 całkowitym ułożeniu posadzek,
 usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków i przeszpachlowanie. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć wypełnić, osiatkować i zaszpachlować. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
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5.2
Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi Producenta.
6. Kontrola jakości
6.1
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy pomalować powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m 2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie – nie dotyczy.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
Obowiązują normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywołane w Aprobatach Technicznych producentów oraz Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
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V.

B.05.00.00 ROZRUCH, INSTRUKCJE I SZKOLENIA
1. Wstęp
1.1
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozruchu, instrukcji i szkoleń
1.2
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3
Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót.
 Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 Rozruch urządzeń i szkolenia pracowników
 Projekty powykonawcze
1.4
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Oddymianie. Do oddymiania służą klapy dymowe posiadające konieczne certyfikaty i dopuszczenia do instalowania w systemach oddymiania zgodnie z dokumentacją projektową.
Napowietrzanie. Do napowietrzania służą istniejące lub projektowane okna i drzwi zewnętrzne zgodnie z
dokumentacją projektową. W przypadku istniejących okien należy przewidzieć ich adaptację do montażu
napędów otwierających okna połaciowego.
Automatyka systemu oddymiania. System składa się z central oddymiania, wyposażonych w moduły, przyciski oddymiania i przewietrzania, napędów oraz okablowania ujętego w części elektrycznej opracowania.
Dostawa powinna obejmować aprobaty, DTR, instrukcję montażu.
3. Sprzęt
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnych narzędzi gwarantujących wysoką jakość robót. Nie stawia
się wymagań co do rodzaju sprzętu.
4. Transport
Dowolne środki transportu zapewniające właściwą ochronę dostarczanych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1
Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Wykonawca wykona (zleci wykonanie osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje) wykonanie instrukcji
zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)
Instrukcja uwzględniająca stan po realizacji będzie zawierała co najmniej w części graficznej i opisowej:
a)
oznaczenie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych,
b)
rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,
c)
wyłączników instalacji technicznych,
Instrukcja będzie wykonana w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .doc, .dwg i .pdf. W oparciu o część graficzną instrukcji. Wykonawca opracuje i rozmieści laminowane
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plany ewakuacji po 2 szt. na każdej kondygnacji, oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru 2 komplety laminowane. Plany ewakuacji oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru należy oprawić w
drewniane ramki w kolorystyce dopasowanej do stolarki drzwiowej na danej kondygnacji.
5.2
Rozruch i szkolenia pracowników.
Wykonawca sprawdzi działanie wszystkich elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przeszkoli
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i bieżącej kontroli działania systemów zabezpieczenia
przeciwpożarowego.
5.3
Projekty powykonawcze
Wykonawca opracuje projekty powykonawcze we wszystkich branżach zgodnie z wymogami prawa budowlanego, oraz dodatkowo dwa komplety dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .doc – opisy, .dwg – rysunki oraz całość w formacie .pdf.
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała co najmniej cześć graficzną, opisową, instrukcje obsługi i
dokumentację techniczno – ruchową wszystkich systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego.
6. Kontrola jakości
6.1
Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Kontrola jakości obejmuje ocenę opracowania pod kątem zgodności Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)
6.2
Rozruch i szkolenia pracowników.
Kontrola jakości obejmuję ocenę poprawności działania danych systemów oraz praktycznej wiedzy z obsługi urządzeń przez personel, potwierdzonej próbami.
6.3
Projekty powykonawcze
Kontrola jakości obejmuje ocenę zgodności dokumentacji ze stanem powykonawczym obiektu i jego instalacji.
7. Obmiar robót
Jednostki obmiarowe robót przyjmuje się jako sztuki i jako spełnienia lub nie spełnieniae kryteriw.
8. Odbiór robót
Odbiorowi podlega całość dokumentacji w zakresie kompletności opracowań i dokumentacji, oraz praktycznej znajomości obsługi urządzeń systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego potwierdzoną protokolarnie
9. Podstawa płatności
9.1
Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Płaci się za ustaloną ilość robót określonych w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.
9.2
Rozruch i szkolenia pracowników.
Płaci się za ustaloną ilość robót określonych w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.
9.3
Projekty powykonawcze
Płaci się za ustaloną ilość robót określonych w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane
Obowiązują normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywołane w Aprobatach Technicznych producentów, w szczególności
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normy PN-EN 12101 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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VI.

B.06.00.00 Montaż ścian w systemie GKF
1. Wstęp.
1.1
Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian działowych oraz sufitów
podwieszanych o klasie odporności ogniowej, wykonane z płyt gipsowo-kartonowych GKF.
1.2
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
 Obudów GKF
 Ścian GKF,
 Sufitów GKF
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.




Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr 12,5 mm / 15mm
Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997
Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej aprobaty
 Profile metalowe i akcesoria do wykonywania ścian i obudów - wg. odpowiedniej aprobaty
 technicznej
 Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.
 Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.
 Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
 Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
 Uszczelnienia ogniowe - według odpowiedniej aprobaty techn
 Izolacje paroizolacyjne - według odpowiedniej aprobaty techn
 Izolacje termiczne, akustyczne - według odpowiedniej aprobaty techn
 Łączniki stalowe - według odpowiedniej aprobaty techn
 Gładzie szpachlowe - według odpowiedniej aprobaty techn
 Taśmy akustyczne - według odpowiedniej aprobaty techn
Uwaga! Szczegółowe zestawienie elementów musi odpowiadać zaleceniom danej aprobaty technicznej i
specyfikacji systemu przyjętego producenta.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu potrzebnego dla zapewnienia wysokiej jakości robót.
Zalecane narzędzia:
Trasowanie: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2 - 3m z
libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski.
Montaż konstrukcji i płytowanie:
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, narzędzia do
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny
Szpachlowanie i malowanie:
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paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt
do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem,
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie
zasady postępowania z płytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.
● Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych
● Płyty gipsowo - kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.
● Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie
wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.
● Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem
5. Wykonanie robót
Ściany działowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego
obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz z wymagania Aprobaty Technicznej.
Publikacja pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych.
Konstrukcja:
Szkielet nośny ścian działowych składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej
sztywności: pionowych słupków w rozstawie co min 600 mm (ostatecznie ustalić wg przyjętego systemu,
dla ścian nowych i istniejących, gdzie niezbędna jest weryfikacja istniejącego systemu)
Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym obwodzie ściany,
tj. wzdłuż profili obwodowych – pionowych i - poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać do siebie
(ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym
okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem).
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników
słupowych kształtowniki te mogą być przedłużone przez połączenie dwóch kształtowników na zakład - połączenie mocowane blachowkrętami 3,9 x 11mm. Całkowita długość łączenia (zakładu) powinna być nie
mniejsza niż 1000 mm lub nakładki o długości nie mniejszej niż 2000 mm. Ściany działowe powinny mieć
dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15 m w
przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień).
Ostateczny rodzaj konstrukcji dobrać wg zaleceń producenta.
Izolacja:
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Dla płyt wynosi to zwykle 1000 mm lub długości handlowej
i wysokości ściany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max 25% powierzchni wypełnienia ściany
"docinków" o wysokości nie mniejszej niż 300 m. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. szczelne wypełnienie przestrzeni między środnikami profili. W przypadku miękkich mineralnych
wełen szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości dopuszczalne jest stosowanie
wełen o szerokości o 10 – 30 mm większej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między
dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne
są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt lub
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mat z wełen mineralnych. Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości
wełny w czasie nie wpływa, na jakość przegród.
Montaż płyt:
Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750 mm w
warstwach położonych głębiej. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia
z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. W sytuacji zastosowania połączenia z konstrukcją
budynku w postaci szpachlowania należy na całym obwodzie ściany pozostawić szczelinę o szerokości od
5 do 12,5 mm, a w sytuacji połączenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczelinę o szerokości od 3
do 5 mm. W przypadku ścian o wysokości większej niż handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie połączeń poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi. Odległość między połączeniami poziomymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej
samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza niż 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu
ściany "docinków" z płyt gipsowo-kartonowych o wysokości nie mniejszej niż 400 mm. Połączenia poziome
w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw płyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 400 mm.
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron ściany oraz
w warstwach naprzeciwległych (po obydwu stronach ściany) muszą być przesunięte względem siebie o
minimum 400 mm. Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze
stron ściany muszą być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji,
tj. zwykle o 600 mm. Połączenia pionowe w obrębie naprzeciwległych warstw poszycia po obydwu stronach ściany musza być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji,
tj. zwykle o 600 mm. Maksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach
nie powinno przekraczać 3 mm.
Szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami:
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione
taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach łączonych płyt gipsowo - kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo- kartonowych o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma
papierowa i z włókna szklanego „fiizelinka" na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na
mokry gips"). Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około
2/3 grubości płyty (9 -10mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń
poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed
nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone.
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem
taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy
spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjną masą szpachlową.
Otwór drzwiowy:
W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników
ościeżnicowych UA.
Dla otworów drzwiowych o szerokości przekraczającej 120 cm, a także dla ścian o wysokości powyżej 650
cm i masie skrzydeł odpowiednio powyżej 100 kg należy zastosować niezależnie zaprojektowaną konstrukcję wsporczą pod drzwi. Właściwy montaż konstrukcji ościeża: profile CW montowane bezpośrednio w
profilach UW; profile UA montowane do podłoża za pośrednictwem kątowników montażowych do profili UA
w sposób zapewniający połączeniu należytą sztywność: kątownik mocowany do podłoża przy użyciu min.
2 kołków rozporowych lub dybli; kątownik mocowany do profilu UA przy użyciu śruby z łbem i nakrętką o
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średnicy 8 mm w ilości: 2 szt. - dla UA 100 - na każde połączenie. Belka stanowiąca nadproże ościeża w
obydwu przypadkach powinna być wykonana z profilu UW montowanego po obydwu stronach do środników profili słupkowych CW / UA. W obrębie nadproża należy zastosować minimum 2 słupki z profilu CW.
6. Kryteria oceny jakości i odbioru





sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i projektową
sprawdzenie zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd)
sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do obrotu
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót oraz kartami technicznymi Producenta.

6.1
Kontrola jakości
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym i zamówieniem,
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem
materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem
o jakości przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c )materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie
mogą być dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawcę. Ściany powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi
producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie
połączeń. W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót. Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych"
Odbiór montażu konstrukcji:
•
sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie
•
sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu)
•
sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej
Odbiór montażu izolacji
• sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła, akustyczny)
•
sprawdzenie rodzaju wełny
•
sprawdzenie dokładności ułożenia – wypełnienia profili słupkowych i profili poziomych
Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych
• sprawdzenie typu zastosowanych płyt
• sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji
• sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu
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•

sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne fazowanie ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem
Odbiór elementów biernej ochrony przeciwpożarowej
• Sprawdzenie uszczelnień p.poż , przejść ogniowych oraz ich oznakowania
• Sprawdzenie poprawności montażu zamknięć pożarowych
• Sprawdzenie zgodności wykonania elementów z aprobata techniczną
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość robót określonych w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego.
10. Przepisy związane
Obowiązują normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. ze zm.), normy przywołane w Aprobatach Technicznych producentów oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
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VII.

B.07.00.00 ROBÓTY TYMCZASOWE, PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót towarzyszących prac towarzyszących
2. Zasady wykonania, odbioru i rozliczania robót tymczasowych, prac towarzyszących i robót nieprzewidzianych.
Ogólne zasady wykonania, odbioru i rozliczania robót tymczasowych, prac towarzyszących i robót nieprzewidzianych zostały określone punkcie 9 Rozliczenie Robót w części ogólnej. Oferent w swojej ofercie ujmie
wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące wynikające z dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub
konieczne do realizacji wymienionych w dokumentacji zamierzeń budowlanych, i uwzględni je w wycenie
robót podstawowych lub w oddzielnej pozycji podając wycenę i jednostkę obmiaru.
Zasady obmiaru i rozliczania robót podstawowych podano w części ogólnej specyfikacji.
Wartość robót tymczasowych i prac towarzyszących powinna być wliczona w koszt robót podstawowych,
w związku z tym nie przewiduje się ich oddzielnego rozliczania.
Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz takie,
które wynikły w trakcie realizacji robót. W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodnioną z Zamawiającym procent wartości robót podstawowych. Cena ofertowa
stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. Rozliczenie rezerwy na
roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączonych do oferty.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane. W przypadku gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządzą Protokół o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ OGÓLNA
VIII.

B.08.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu, opraw, rozdzielnic elektrycznych) i połączeń wyrównawczych, linii kablowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgledniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu
i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3
Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.
• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów wyznaczonych
w dokumentacji,
• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
• wykonaniem oznakowania zgodnego
z
dokumentacja techniczna
wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej.
• kompletacja wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy,
• zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna
• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów
oraz środków wg dokumentacji technicznej,
• wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiająca obiektu,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,
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•

przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,
• opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
• montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,
• przeprowadzeniem wymaganych prób, badan i
pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.
• wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
• układaniem kabli w budynkach, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów wskazanych w
dokumentacji,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji
1.4
Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badan
i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badan dla
potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badająca (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może byś pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
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Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z
instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczna
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i
gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego,
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
•
Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
•
Kucie kucie bruzd i wnęk,
•
Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
•
Montażu uchwytów do rur i przewodów,
•
Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
•
Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
•
Oczyszczenie oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zależności od potrzeb może spełniać
następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych
do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Część dostępna - przewodząca czesz urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej
może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas
normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu
pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego
dostęp posiadaj jedynie osoby upoważnione.
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Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodząca częścią która może byś (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na
którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na
których może się pojawisz niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występowa jako:
•
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości
lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
•
Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST „Wymagania ogólne”
1.6
Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
•
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
•
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu Funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
•
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
•
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,
•
protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badan kontrolnych,
•
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
•
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywasz na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7
Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych CPV 45311100-1 Roboty w
zakresie przewodów instalacji elektrycznych
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CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji elektrycznej. Montaż rozdzielnic elektrycznych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
•
spełniania tych samych właściwości technicznych,
•
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych należy stosowa przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności,
• wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa,
• wydał oświadczenie, ze zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa sporządzona
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2
Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadasz wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizujących się
w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, które mogą byś wykorzystane w praktyce
2.3
Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronna.
Jako materiały przewodzące można stosowa miedz i aluminium, liczba zżył: 1, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne należy stosowa izolowane lub z izolacja i powłoka ochronna do układania na stałe,
w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość zżył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
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Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosi (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².
Jako materiały przewodzące można stosowa miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zżył do 10 mm
należy stosowa obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosowa miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montowa wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony
IP lub bez obudowy.
2.3.1 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych, jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne
mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budowa
skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy
koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach zżył).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasada jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kW, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny byś
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywasz przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej
do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą byś gładkie lub karbowane i jednocześnie
giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych
przekrojach zżył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą ø byś gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywń nich): od ø 13 do 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7
do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane
rury z tworzyw sztucznych.
2.3.2 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą byś wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typ wielkościach takich jak rury instalacyjne mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą byś standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników
instalacyjnych, występują, jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kW, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka,
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki musza spełniać następuj ø ce wymagania
co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna
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lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju zżyły
do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i
Łączników instalacyjnych powinny byś przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i /
lub wkrętów. Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd
elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego
Przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnisz można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.3.3 Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywasz na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego, co
najmniej:
•
dobór opraw i źródeł światła,
•
plan rozmieszczenia opraw,
•
rysunki sposobu mocowania opraw,
•
plan instalacji zasilającej oprawy,
•
obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
•
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe należy dobierasz z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i ścienne powinny byś przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może byś mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może byś
mniejsze od 750 V, jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.
2.3.4 Obudowy rozdzielnic i aparatów
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); spełniają role zabezpieczająca przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych
(stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą
estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż.
Należy przestrzegasz stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są, jako marka referencyjna. Wykonujący prefabrykacje powinien sprawdzisz czy poszczególne elementy obudowy (lub cała
obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź nadana przez wytwórcę deklaracje
zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów
Rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298: 2004, PN-EN 62208: 2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, musza zostaw zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące
metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy,
ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa zgodnie z instrukcja producenta obudów. Należy stosowa
wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa odpowiednie
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniasz się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
2.3.5 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykacje powinien sprawdzisz czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają
nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź deklaracje zgodności.
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Należy przestrzegasz stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które
wymieniane są, jako marka referencyjna.
Osprzęt ten należy montowa do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek
nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywasz za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju zżyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy montowa końcówki kablowe wg instrukcji
producenta.
2.3.6 Elementy mocujące rozdzielnice
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzisz czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź deklaracje zgodności.
Podstawowe sposoby montażu:
•
zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
•
osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w obudowie),
•
przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji
wsporczej.
2.3.7 Uziomy
Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi byś mniejsza od dwukrotnej
wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu
należy uwzględnisz następujące zasady:
•
Uziomy poziome układasz na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,
•
Uniksa układania pod warstwa nieprzepuszczająca wody np. asfalt, glina, beton,
•
Katy pomiędzy promieniami uziomu powinny byś większe od 60°,
•
Miejsce układania powinno byś oddalone, co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla
pieszych oraz metalowych ogrodzeń,
•
Najwyższa czesz uziomu pionowego powinna znajdować się, co najmniej na głębokości 0,5 m przy
długości ponad 2,5 m,
•
Maksymalna długosz pojedynczego uziomu sztucznego powinna byś mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności
< 500 M i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 M.
2.4
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót montażowych mogą byś przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
•
są właściwie oznakowane i opakowane,
•
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
•
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
•
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
•
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno byś potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5
Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny byś przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość zżył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronisz przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byś suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace można wykonywasz przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywasz się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosowa
spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachowasz ostronos, aby nie
uszkodzisz materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy stosowa dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz
za jakoś zastosowanych materiałów i jakoś wykonanych robót.
Roboty winny byś wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2

Szczegółowe zasady wykonania robót

5.2.1 Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
• przemieszczenie w strefie montażowej,
• złożenie na miejscu montażu wg projektu,
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
osprzętu,
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry kanałów instalacyjnych, wykonanie
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,
• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów
(pkt 2.2.2.),
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•

łuki z rur sztywnych należy wykonywasz przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może byś większe niż 15%
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Średnica znamionowa
rury (mm)
18
21
22
28
37
47
Promień łuku (mm)
190
190
250
250
350
450
• łączenie rur należy wykonasz za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowa nie),
• puszki powinny byś osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
• przed zainstalowaniem należy w puszce wycia wymagana
liczbę otworów dostosowanych
do średnicy wprowadzanych rur,
• koniec rury powinien wchodzisz do środka puszki na głębokość do 5 mm,
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm
dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza byś ułożone swobodnie i nie mogą byś narażone na
naciągi i dodatkowe naprężenia,
• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd,
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykry kanałów instalacyjnych,
• przeprowadzenie prób i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61: 2000 oraz PN-E-04700:
1998/Az1:2000.
5.2.2 Montaż opraw oświetleniowych
Te elementy instalacji montowa w końcowej fazie robót, aby unik nas niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montowa wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej
montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzisz ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnisz równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów
1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniasz niezbędna wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Przewód ochronny będący zżyła przewodu wielozmysłowego powinien mieć izolacje będąca kombinacja
barwy zielonej i Żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonasz zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniający
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego
miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej,
miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane
należy sporządzisz schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominą.
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Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonasz mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzisz kartę technologiczna dla prefabrykacji,
stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniasz wszelkie wytyczne projektanta, co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności:
•
stopień ochronności,
•
wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,
•
typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa
•
typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,
•
sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,
•
typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,
•
sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe,
szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 604392:2004,
•
rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,
•
sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy
PN-EN 60439- 3:2004,
•
kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,
•
kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,
•
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byś wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywasz danych technicznych aparatów i osprzętu,
•
w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1: 2003 (zgodnej z międzynarodowa IEC439-1). Wymagane jest świadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm
PN-EN 60439-4: 2004 oraz PN-EN 60439-4: 2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna byś wyposażona w maskownice z tworzywa sztucznego, chroniąca
przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami
pod napięciem.
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniasz dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualna
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniasz zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byś wykonane
minimum w II klasie ochronności.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne,
stanowiące standardowe ich wyposażenie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien byś przymocowany w sposób trwały.
5.2.4 Montaż rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
•
przemieszczenie w strefie montażowej,
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•
•
•
•
•

rozpakowanie,
ustawienie na miejscu montażu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
•
osadzenie kołków osadczych
plastikowych
oraz
dybli, ·śrub
kotwiących
lub
wsporników wraz z zabetonowaniem,
•
montaż wraz z regulacja mechaniczna elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),
•
podłączenie uziemienia,
•
sprawdzenie
prawidłowości usytuowania
w
pomieszczeniu, ·w
szczególności
zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,
•
sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,
•
przeprowadzenie prób i badan.
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętasz, aby wszystkie kable odpływowe
wyposaży w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.
5.2.5 Układanie kabli Układanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę ochronna włóknista układa się bezpośrednio na
ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku
oraz kanałach - niektóre sposoby układania omówiono w pozycjach poprzednich.
Szczególna uwagę należy zwrócisz przy przejściach kabli przez ściany i stropy z zastosowaniem przepustów kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny byś zabetonowane lub wmurowane w otwór, oba
końce uszczelnione materiałem niepalnym na długości 8 cm dla stropów i 10 cm dla ścian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje się w przypadkach szczególnych np. izolacja od żrących oparów (pomieszczenia
akumulatorowni) lub p-pożarowa przy przejściu pomiędzy wydzielonymi strefami ochrony pożarowej i wewnątrz stref. Dla pomieszczeń zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny byś oddzielne dla
każdego kabla, również jednożyłowego. Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby minimalne
odległości pomiędzy kablami wynosiły: 5 cm dla kabli na napięcie do 1 kW i 15 cm dla kabli na napięcie
powyżej 1 kw. Odległości minimalne od rurociągów podaje N SEP-E-004 i wynoszą od 20 do 150 cm., Jeśli
nie można spełnisz warunków minimalnej odległości, podanych w normie jw., należy bezwzględnie prowadzi kable w rurach ochronnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli, jakości robót
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badan kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 603646-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000
Szczegółowy wykaz oraz zakres badan po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2: 2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:
200Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:
2003 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000 Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badan kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000
6.2
Szczegółowe zasady kontroli, jakości robót
Szczegółowe zasady kontroli, jakości robót polegają na sprawdzeniu:
•
zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
•
zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
•
stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów,
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
•
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
•
poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
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•

poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
•
poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
•
pomiarach rezystancji izolacji,
•
napisów informacyjno-ostrzegawczych,
•
działania przyrządów kontrolno-pomiarowych
i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),
•
działania sygnalizacji stanu położenia łączników,
•
stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,
•
stanu zewnętrznego głowic kablowych,
•
stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
•
stanu ochrony przeciwporażeniowej,
•
stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy,
•
schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
•
stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,
•
sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
•
poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem
przez wykonawcę montażu.
•
poprawności
wykonania
i
zabezpieczenia połączeń
śrubowych
instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
•
pomiarach rezystancji
instalacji
lub
jej
elementów, ·zgodnie z zasadami przeprowadzania badan. Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metoda techniczna przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosi minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno byś izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna byś mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna byś mniejsza niż 20 MQ. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kw. Po wykonaniu oględzin należy sporządzisz protokoły z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.3
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznasz wadę za niemająca zasadniczego
wpływu na jakoś funkcjonowania instalacji i ustalisz zakres i wielkość potraceń za obniżona jakoś.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpt., m,
• dla kabli i przewodów: m,
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpt.,
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpt.,
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpt.
• dla rozdzielnicy: szt., kpt.,
• dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpt., m,
• dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpt.,
• dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpt., m,
• dla uziomów: m,
• dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpt.,
• dla robót ziemnych: m lub m³.
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W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalisz inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robót.
W szczególności można przyjazd zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBÓT
8.1
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2

Szczegółowe zasady odbioru robót.

8.2.1 Odbiór międzyoperacyjny.
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegasz m.in.:
• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
• wykonanie i montaż konstrukcji,
• ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależna do
stosowania aparatura
• ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,
• ustawienie rozdzielnicy,
• obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,
• instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
• przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.
• podsypki i zasypki,
8.2.2 Odbiór częściowy
Należy przeprowadzisz badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń,
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas
odbioru należy sprawdzisz
prawidłowość montażu ,oraz zgodność
z obowiązującymi przepisami i projektem:
• wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
• sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,
• fundamentów, ·uziomów fundamentowych i
przepustów
umieszczonych w
fundamentach,
• prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli
lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.
• wykonanie wykopów, jakoś i prawidłowość wykonania fundamentów.
8.2.3 Odbiór końcowy
Badania po montażowe, jako techniczne sprawdzenie, jakości wykonanych robót należy przeprowadzisz
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
•
dla napie do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
•
izolacji torów głównych,
•
izolacji torów pomocniczych,
•
działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
•
działania mechanicznego łączników, blokad itp.,
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•
instalacji ochronnej.
Parametry badan oraz sposób przeprowadzenia badan są określone w normach PN-IEC 60364-6-61: 2000
i PN-E- 04700: 1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamieścisz w protokole odbioru końcowego.
Badania rozdzielnic
Badania działania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy.
Badania należy przeprowadzisz według programu, który powinien byś częścią dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie otwarcie) każdego łącznika.
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykasz i otwierasz w stanie pracy i w stanie próby. W
trakcie próby trzeba także sprawdzisz prawidłowe działanie blokad tego członu.
Badania należy przeprowadzisz według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamieścisz w protokole
odbioru Końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1
Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.
9.2
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może byś dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
•
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
•
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
instalacyjne uwzględniają również:
•
przygotowanie stanowiska roboczego,
•
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
•
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
•
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje),
•
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
•
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
•
usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej
szczegółowej,
•
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1
Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i Łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprze wodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa Długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ,Pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702: 1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny Pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych.
PN-EN 50146: 2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń zżył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1: 2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania
i badania.
PN-EN 60670-1: 2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. PNEN 60898-1: 2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1: 2003/A1: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana
A1).
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PN-EN 60898-1: 2003/AC: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia
ogólne.
PN-EN 61009-1: 2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia
ogólne.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan Odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207: 1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220
V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badan typu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4: 2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CFC) do rozdziału energii w sieciach
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem
Elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
PN-EN 50300: 2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 62208: 2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
PN-EN 50164-1: 2002 (U)Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane
elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2: 2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doniesieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1: 2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2.
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepis (SPD).
PN-EN 61663-1: 2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. PN-EN 61663-2: 2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepis. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepis do sieci prądu przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepis. Bez iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepis z tlenków metali
do sieci prądu przemiennego.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i
układy elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700: 1998/Az1:2000 Urządzenia
i
układy elektryczne
w
obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i
rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja.
PN-EN 62271-200: 2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kW do 52
kW włącznie.
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kw. Postanowienia ogólne.
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 Kw. Połączenia i zakończenia żył.
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kw. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kw. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kW. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
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PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy
napięciu przemiennym.
PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe. PN-EN 60076-1: 2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne.
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania.
PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych. PN-EN 60726: 2003 (U)
PN-HD 605 S1: 2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.
PN-HD 605 S1: 2002/A3: 2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1: 2003 (U) Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej.
10.2
Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) . Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami).

10.3
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz.
664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, czesz 4) Arkady, Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesz D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesz D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 450000007. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999
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IX.

B.09.00.00 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
1. Wstęp
1.1
Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji
oświetlenia awaryjnego.
1.2
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w zakresie przebudowy i rozbudowy. W budynku na piętrze objętym inwestycją istnieje nowa instalacja oświetlenia awaryjnego (oparta
na systemie centralnej baterii). Zakres prac ma na celu dostosowanie istniejących instalacji do nowego
układu pomieszczeń.
Zamontowanie nowego oświetlenia awaryjnego pozwoli na spełnienie wymogów aktualnie obowiązujących
przepisów i norm.
1.3
Zakres robót objętych ST
Do wykonania jest system oświetlenia awaryjnego opartego na oprawach z centralnym źródłem zasilania
Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy:
- montaż korytek instalacyjnych
- bruzdowanie
- układanie przewodów
- montaż opraw oświetlenia awaryjnego
- przekładanie opraw oświetlenia awaryjnego
- podłączanie przewodów
- badania instalacji
- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
2. Wykonanie robót
2.1
System oświetlenia awaryjnego
Ogólna koncepcja systemu oświetlenia awaryjnego do wykonania polega na zastosowaniu opraw awaryjnych w wersji AUTOTEST, które są ogniwem łączącym systemy oświetlenia awaryjnego z monitoringiem.
Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a więc nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, ani czynności serwisanta, żeby wykonać wymagane przez normę
PN-EN 50172 testowanie. AUTOTEST w oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia utrzymanie ich pełnej sprawności technicznej, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej. Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urządzenie mikroprocesorowe zarządzające wieloma funkcjami, a mianowicie:
- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A
- sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B
- nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED
Terminy kolejnych testów wyzwalane są przez wewnętrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Według normy PN-EN 50172, TEST A musi być wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1
minuty. W tym czasie testowana jest poprawność działania poszczególnych podzespołów oprawy. TEST B
polega na przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu świecenia do momentu rozładowania akumulatorów. Zmierzony czas świecenia porównany jest przez mikroprocesor z wymaganym
czasem świecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartości czerwona dioda sygnalizuje
uszkodzenie akumulatorów. Dzięki pełnemu rozładowaniu akumulatorów (do progu napięcia określonego
przez producenta akumulatorów), a następnie ,naładowaniu następuje ich prawidłowe uformowanie. Zastosowano oprawy kierunkowe zarówno w wersji świetlówkowej jak i LED oraz ,oprawy doświetlające drogi
ewakuacyjne z diodami LED. Dzięki zastosowaniu opraw z ,AUTOTESTEM, użytkownik obiektu ma zagwarantowaną pełną kontrolę stanu technicznego ,całego systemu oświetlenia awaryjnego. Oprawy te
spełniają jedno z najważniejszych wymagań normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: „Oprawy oświetlenia
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awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być
podłączone do zdalnego układu testującego”. ,Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego przewidziane do
zamontowania posiadają ,pozytywne wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 60 598-2-22 wykonane
w ,laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności. ,Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 ,kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553)
takie badania są wymagane dla uzyskania ,świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
2.2
Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych
Należy zamontować system oświetlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnętrznym źródłem zasilania (akumulatory w oprawach). Najważniejszą zaletą takiego systemu jest rozproszenie bezpieczeństwa
na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie, z których każda przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych urządzeń systemu. To wymaganie idealnie spełniają systemy oparte na oprawach z własnym akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadają one automatyczny nadzór napięcia
sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przełączanie z pracy podstawowej na awaryjną. Stan oprawy
sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody nie świecą podczas pracy awaryjnej oprawy.
Dioda zielona – informuje o stanie baterii:
- świecenie ciągłe: bateria naładowana
- miga: trwa ładowanie baterii
- nie świeci: brak baterii lub przerwa w obwodzie ładowania
Dioda czerwona – informuje o stanie modułu:
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B
- świecenie ciągłe: błąd testu A lub B, brak baterii lub awaria
Należy zastosować oprawy oświetlenia kierunkowego w wersji jasna, które świecą przy zasilaniu z sieci.
Przy braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej.
Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną należy zastosować w wersji ciemną, które przy zasilaniu z sieci
są w trybie czuwania, oprawa nie świeci. Przy braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się w
tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą we własne źródło zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po zaniku napięcia
podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najbliższego obwodu oświetlenia podstawowego z przed wyłącznika.
2.3
Rozmieszczenie opraw awaryjnych
Oprawy oświetlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) należy montować nad
drzwiami ewakuacyjnymi lub na ścianie. Oprawy oświetlenia kierunkowego dwustronne z piktogramami
(WERSJA JASNE) powinny być tak zamontowane, aby prawidłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną (WERSJA CIEMNE) muszą być montowane do sufitu prostopadle do długości korytarza oraz do ściany tak, aby prawidłowo doświetlały drogę ewakuacyjną. Wysokość montażu opraw na ścianie powinna być na poziomie 2,5m. od podłogi. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z następującymi zasadami:
- oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjściach awaryjnych wzdłuż dróg ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z każdegomiejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
- w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx, a na centralnym pasie drogi,
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić nie mniej niż
0,5 lx, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi nie
większym niż 40:1, natomiast w pobliżu punktów pierwszej pomocy, urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych, które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natężenie oświetlenia musi
wynosić min. 5lx na podłodze
- natężenie oświetlenia w strefie otwartej (zapobiegającego panice) nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na
poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego pasa
obwodowego o szerokości 0,5 m.
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3. Materiały
Wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt
odwołuje się do poszczególnych producentów i typów , wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o podobnej jakości. Do czasu montażu wykonawca
zapewni składowanym materiałom zabezpieczenie przed zniszczeniem, aby zachowały swoja jakość do
robót. Miejsce składowania materiałów musi być w pomieszczeniach na terenie wykonywanych prac w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
4. Sprzęt
Instalacje winny być wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu i maszyn, który nie będzie wpływał
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac. Wykonawca zapewni sprzęt i maszyny pod względem typów
i ilości odpowiadający wskazaniom zawartym w ofercie. Ilość sprzętu musi gwarantować wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową. Do czasu wykonywania robót wykonawca zapewni składowanym
sprzętom i maszynom zabezpieczenie przed zniszczeniem. Miejsce składowania sprzętu musi być w pomieszczeniach na terenie wykonywanych prac w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
5. Transport
Wykonawca winien wykorzystywać takie środki transportu, które pozwolą na bezpieczne przewożenie materiałów, będą zabezpieczone przed zniszczeniem i nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.
6. Zgodność z projektem
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość wykonywanych prac i za zgodne wykonanie robót z projektem, ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą wpłynąć na wartość użytkową i funkcjonalną
robót oraz materiałów i muszą być uzgodnione z Projektantem.
7. Kierowanie pracami
Wykonawca musi posiadać uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami i jest odpowiedzialny za zapewnienie koniecznych powiadomień i innych wymaganych do wykonania robót powiadomień Inspektora Nadzoru.
Umowa na roboty elektryczne musi być zgodna z polskimi normami i przepisami. Wykonawca powinien
posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz odpowiednią ilość pracowników wykwalifikowanych w
celu zapewnienia właściwego ukończenia robót. Pracownicy niewykwalifikowani mogą być zatrudnieni tylko
w takim zakresie, jaki jest zgodny z przepisami.
8. Odbiór robót
Przy przekazaniu końcowym robót wykonawca przekaże wszystkie zatwierdzone dokumenty. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego. Protokół powinien być sporządzony według wzoru
przedstawionego przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót wykonawca przekaże następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą
- dziennik budowy
- wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego
- certyfikaty jakościowe wbudowanych materiałów
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
9. Uwagi końcowe
Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca zobowiązany
jest do wykonania robót zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym, z wymaganiami ujętymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz i zgodnie z treściami ustaw i rozporządzeń zawartymi w:
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w „sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów” (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia
22.06.2010 r.)
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- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461 z dnia 07.04.2009
r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
10. Wykaz norm
- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
- PN-EN 50172: 2005 Systemy oświetlenia awaryjnego
- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe
do oświetlenia awaryjnego
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X.

B.10.00.00

INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano —
instalacyjno — montażowych związanych z budową instalacji alarmowych
1.2
Zakres rzeczowy specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej OST.
1.4
Zakres robót objętych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montażowe, umożliwiające i mające
na celu budowę wyposażenia budowlano - instalacyjnego w zakresie instalacji alarmowych.
W budynku jest zainstalowany nowy sytemu SSP, inwestycja ma na celu dostosowanie SSP do nowego
układu pomieszczeń.
W zakres prac wchodzą następujące instalacje:
Wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pożaru SSP
- zainstalowanie nowych detektorów dymu
- przesunięcie detektorów dymu, ROP
- zainstalowanie modułów kontrolno-sterujących
- przesunięcie modułów kontrolno-sterujących
- montaż, przebudowa pętli detekcyjnych, sterujących i zasilających
Realizacja ochrony przeciwpożarowej.
Realizacja ochrony przeciwprzepięciowej.
Realizacja ochrony przeciwporażeniowej
Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.
Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.
Szkolenie serwisowo- konserwacyjne użytkownika systemów automatyki i zabezpieczeń
2. MATERIAŁY.
2.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji projektowej, a typy i ilości w zestawieniu
materiałów załączonym do projektu oraz kosztorysu. Wszystkie materiały i urządzenia stosować renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość. Przewody elektroenergetyczne stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem materiałów. Do
wykonania instalacji elektrycznych w budynkach stosować przewody izolowane układane na stałe. Przewody wielożyłowe przy układaniu w listwie oraz rurze stosować wykonanie płaskie lub skrętne. Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać różne barwy izolacji. Sposób układania przewodów w instalacji musi
być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu w instalacji. Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe (450/750V). Stosować
przewody z żyłami miedzianymi.
Przewody instalacji teletechnicznych - elektrycznej teletechniki przewody kabelkowe, specjalnego koloru
izolacji czerwonej. Żyły miedziane, jednodrutowe w powłoce polwinitowej. Do połączeń teletechnicznych
stosować przewody parowe.
2.2
Odbiór materiałów na budowie.
• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
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• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z
danymi producenta.
• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót).
• Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte.
2.3
Składowanie materiałów na budowie.
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w
zamkniętych i suchych.
3. SPRZĘT I TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykazać ,się możliwością korzystania z następujących
środków transportu:
• samochodu skrzyniowego,
• samochodu dostawczego,
• samochodu samowyładowczego,
• przyczepy do przewożenia kabli.
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
się na środkach transportu.
4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST branży budowlanej.
5.2
Układanie przewodów w instalacjach alarmowych
W budynku stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać instalacje w bruzdach w korytkach kablowych rurach instalacyjnych pod tynkiem. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania korytek kablowych
powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) Korytka podlegają ogólnym i lokalnym połączeniom wyrównawczym. Korytka połączyć przewodem LY 6 mm². Stosować
oddzielne ciągi korytek dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
5.3
Wykonanie robót instalacyjnych.
Wykonać zgodnie z projektem.
5.4
Połączenia wyrównawcze.
W obiekcie należy stosować połączenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony od
porażeń. Korytka podlegają ogólnym i lokalnym połączeniom wyrównawczym. Korytka połączyć przewodem LY 6 mm².
5.5
Ochrona przepięciowa.
Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi przez
rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny ,wytłumić przepięcia do wartości poniżej
poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji.
Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia ( w zależności od napięcia
znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie. Realizacją ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego (wyrównywanie potencjałów w obiektach budowlanych) przepięciami atmosferycznymi oraz łączeniowymi wszelkiego rodzaju ujęto w projekcie i specyfikacji branży elektrycznej. Należy zastosować ochronę trzeciego stopnia dla urządzeń elektronicznych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1
Wymagania ogólne
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z dokumentacją
projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca
powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po
pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami.
6.2
Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie Świadectwa jakości
i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.
6.3

Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1 Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich z Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich wymiary: szerokość i głębokość.
6.3.2 Układanie przewodów
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: zgodność z dokumentacją oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami.
6.3.3 Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatnie, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
6.3.4 Próba rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż
2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki wpisane będą do książki obmiarów. Błędy lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania, a obmiar robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST branży budowlanej. Do odbioru końcowego
Wykonawca powinien przedłożyć :
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokoły prób montażowych
- protokoły pomiarów elektrycznych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji
- instrukcje eksploatacji, jeśli umowa przewidywała ich dostarczenie
- oświadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatorów instalacji
- certyfikatu bezpieczeństwa użytych materiałów i urządzeń
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumentacji, ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-IEC 60364-5-523 sposób układania kabli.
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PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodów w instalacjach
PN-IEC 60364-5-52 wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w instalacjach.
PN-IEC 60364-4-41 dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
PN-IEC 60364 [18] dobór przewodów ochronnych i neutralnych
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteniowym.
PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/03; PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa
obiektów budowlanych.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Errata N 1/2001.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej, projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Norm i norm branżowych. Zasady projektowania, wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej;
CNBOP Warszawa 1994/1996; Wytyczne projektowania systemów sygnalizacji pożaru – warsztaty Zacisze
1996,1998,2000; Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożaru w oparciu o sprzęt firmy POLONALFA, ARITECH - POLSKA.
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej, projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
11.1
Wymagania ogólne dotyczące uprawnionych instalatorów
Projektowane systemy alarmowe a w szczególności system elektrycznej instalacji i urządzeń automatycznej sygnalizacji alarmu pożaru SAP, muszą być wykonane zgodnie z projektem technicznym budowlano wykonawczym oraz specyfikacją techniczną i materiałową. Firma - uprawniony instalator musi posiadać
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ważne odpowiednie uprawnienia budowlane oraz specjalistyczne w tej branży. Ponadto upoważniony instalator (konserwator) musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem i potencjałem
11.2
Wymagania dotyczące producentów urządzeń
Producenci systemów zabezpieczeń alarmowych muszą posiadać świadectwa ISO9001, aktualne atesty,
odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne. Producenci systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych muszą posiadać świadectwa ISO9001, aktualne atesty CNB Józefów k/Otwocka, odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne.
11.3
Szczegółowe wymagania instalacyjne.
Szczegółowe wymagania instalacyjne zgodnie z przepisami, normami, zaleceniami, wytycznymi ustala producent. Specyfikacja tych wymagań umieszczona jest w projekcie .
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XI.

B.11.00.00

INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

1.2.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z instalowaniem Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, oznaczanych w dalszej części
DSO.
Elementy instalacji DSO sa wykorzystywane w praktyce do nagłaśniania obiektu lub jego części, w czasie
kiedy nie ma pozaru. Wszelkie takie zastosowania DSO musza bys okreslone przez uzytkownika, przed
projektowaniem instalacji, poniewaz od przyjetego modelu nagłosnienia obiektu zalezy sposób konfigurowania instalacji DSO. Wobec wielofunkcyjnego zastosowania instalacji DSO mozna równiez wykorzystas
niniejsza specyfikacje techniczna do opracowania na jej podstawie specyfikacji szczegółowej dla instalacji nagłosnienia budynku.
Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji dla układania linii kablowych, wykonywanych z kabli z zyłami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, montazu opraw, osprzetu, urzadzen i
odbiorników energii elektrycznej”.
1.3.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamówieniem okreslonym w pkt. 1.8.
1.4.
Przedmiot i zakres robót objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robót
w zakresie:
●
instalowania dzwiekowych systemów ostrzegawczych DSO w budynkach, w których stosowanie
tego systemu jest obligatoryjne (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).
●
transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montazowych wszelkich
urzadzen składajacych sie na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robót zwiazanych z:
●
kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
●
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoza (w szczególnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementów osprzetu instalacyjnego, próby zadziałania i
badania pomontazowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecia alarmowa powiadamiania
PSP lub z systemem zarzadzania budynkiem (z ang. BMS – Building Management Systems)
●
wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
●
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,
●
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli
i linii oraz wszelkich elementów sterowania recznego, powodujacych zadziałanie systemu alarmowego w
razie potrzeby.
●
przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami kwalifikujacymi
montowanych elementów systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników
obsługi przyszłego uzytkownika.
1.5.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a takze z podanymi ponizej:
1.5.1. Dzwiekowych Systemów Ostrzegawczych DSO
Alarm strefowy - ogłaszany w wydzielonej strefie pozarowej lub takze w strefach sasiednich, w momencie
zaistnienia pozaru.
Alarm ogólny - podczas pozaru ogłaszany w całym wnetrzu budynku.
Konfiguracje DSO - stosuje sie w zaleznosci od rodzaju obiektu, sposobu podziału i ilosci stref pozarowych i nagłasniania:
●
Scentralizowany z promienistymi liniami głosnikowymi,
●
Zdecentralizowany petlowy - pojedyncze centrum alarmowe i rozgłaszania,
●
Zdecentralizowany petlowy - pojedyncze centrum alarmowe i kilka centrów rozgłaszania,
●
Sygnalizacja przy zastosowaniu sygnalizatorów akustycznych i optycznych.
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DSO - komunikaty - przekazywane w formie złozonej ciagi nastepujacych po sobie dzwieków i przerw w
celu powiadomienia, przebywajacych w obiekcie osób o pozarze, takze nadanie innych wiadomosci
lub dzwieków, w
zaleznosci od potrzeb.
Wystepuja nastepujace rodzaje komunikatów: kodowane lub niekodowane ewakuacyjne i alarmowe, a
takze odwołujace i testujace.
Struktura komunikatów powinna zawieras element tonowego sygnału ostrzegawczego, przerwy oraz własciwego komunikatu słownego, podawanego przy uzyciu mikrofonu pozarowego lub przy wykorzystaniu
transmisji „gotowych komunikatów słownych” wg normy PN EN 60849 i BS 5839.
Głosnik pozarowy - przetwornik elektroakustyczny przekazujacy komunikaty DSO: Typ A - do stosowania
wewnatrz budynku
Typ B - do stosowania na zewnatrz budynku dla warunków standardowych
Typ C - do stosowania wewnatrz budynku w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci Typ H - wysoka wiernoss odtwarzanego dzwieku w pasmie 50-12 000 Hz
Typ E (ewakuacyjny) - wystarczajaca wiernoss odtwarzanego dzwieku w pasmie 250-4 000 Hz Typ N naturalna jakoss odtwarzanego dzwieku w pasmie 100-10 000 Hz
Linia głosnikowa - słuzy do przyłaczania głosników do wzmacniacza poprzez kablowy tor elektryczny,
moze bys pojedyncza lub podwójna. Odpornoss ogniowa linii nie moze bys mniejsza niz pozostałych elementów systemu tzn. 90 minut.
Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora) - słuzy do nadawania przez dowodzacego akcja gasnicza komunikatów do selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku.
Mikrofon strazaka - posiada najwyzszy priorytet w systemie DSO i słuzy do nadawania komunikatów
przez dowodzacego akcja gasnicza lub osobe uprawniona.
Strefa głosnikowa - czess obszaru pokrycia (spełniajacego wymogi normy PN-EN 60849) do którego komunikat moze zostas przekazany oddzielnie.
1.5.3. Elementy wspólne dla systemów DSO i SAP
Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru - zgodnie z niemiecka norma DIN
4102 czess 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej sie pod wpływem ognia w okreslonym minimalnym czasie nie nastapi przerwa przepływu pradu zasilajacego przez ww. urzadzenia i
aparaty ani nie nastapi zwarcie.
System kablowy stanowia kable odporne na działanie wysokiej temperatury oraz własciwy sposób ich
prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanały ochronne, drabinki i
korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze osprzet
montazowy - wsporniki poziome i pionowe, łaczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedłuzki,
elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powłoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas ochronnego działania (w minutach).
Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodów - wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciagłoss przekazywania sygnałów przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wiekszym od 2,5
mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90.
Przygotowanie podłoza - zespół czynnosci wykonywanych przed układaniem kabli i innych elementów
instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub ułozenia zgodnie z dokumentacja;
zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:
●
wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
●
osadzanie ognioodpornych kołków w podłozu, w tym ich wstrzeliwanie,
●
wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montazu elementów systemu,
●
montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli,
●
montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
●
montaz kablowych przejss ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).
1.6.
Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoss ich wykonania oraz za zgodnoss z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace
robót podano w ST
„Wymagania ogólne”
1.7.
Dokumentacja robót montazowych
Roboty montazowe elementów instalacji elektrycznej dotyczacej dzwiekowego systemu ostrzegawczego
nalezy wykonywas na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporzadzania podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6.
Dodatkowo dokumentacja robót montazowych powinna zawieras:
●
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
●
dokumenty świadczące o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej a także o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
●
protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z
załączonymi protokołami z badan kontrolnych,
●
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózniejszymi zmianami).
1.8.
Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten alarmowych
2.
WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia własciwosci i wymogów technicznych załozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
●
spełniania tych samych własciwosci technicznych,
●
przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. nalezy dokonas tego kompleksowo dla całego zastepczego systemu w elementach instalacji DSO. Wyjatek stanowia uzyte kable wraz z elementami słuzacymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych i połaczen DSO. Te elementy mozna traktowas jako integralny system i dlatego ich
zmiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych elementach instalacji alarmowej.
2.1.
Ogólne wymagania dotyczace własciwosci materiałów
Ogólne wymagania dotyczace własciwosci materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”
Do wykonania i montazu instalacji DSO w obiektach budowlanych nalezy stosowas kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadas certyfikat
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla których producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
●
dokonał oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia według okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
●
wydał deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisów bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
●
oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
●
wydał deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
●
wydał oswiadczenie, ze zapewniono zgodnoss wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja
projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobów, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji DSO w danym obiekcie budowlanym.
2.2.
Rodzaje materiałów
Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym swiadectwa jakosci, swiadectwa homologacji,
swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentów musi posiadas:
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●
Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane własciwosci dla kabli
okreslaja elementy instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej oraz DSO,
●
Szafy do montazu urzadzen zarówno modułowe 19" jak i inne,
●
Wyposazenie szaf - elementy konfiguracji centralki DSO,
●
Urzadzenia transmisyjne, wzmacniacze, głosniki, kontrolery,
●
Osprzet instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,
●
Systemy słuzace do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych i połaczen DSO.
2.2.1. Kable i przewody instalacji DSO - rodzaje i układy
Izolacja zył - jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowa a dla kabli tzw. „przezywajacych” (podtrzymujacych funkcje kabla ) stosowanych do instalacji DSO -dodatkowo tasma mikowa.
Powłoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, głównie temperatura, wykonana z tworzyw bezhalogenowych.
Wypełnienie - materiał izolacyjny, stosowany pomiedzy zyłami kabla a powłoka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach DSO głownie stosuje sie tworzywa sztuczne
- tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte jednostronnie warstwa aluminium), uniepalniona halogenowa mieszanke gumowa itp.
Osłona zewnetrzna - chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników chemicznych i wilgoci przy
wzroscie temperatury. Osłony wykonuje sie z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.
Oznaczenia przewodów - w celu łatwiejszego rozrózniania i identyfikacji przewodów ognioodpornych dodano do oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajace czas ochronnego działania np. EI 30 lub
klase odpornosci ogniowej np. PH 60.
2.2.2. Osprzet kablowy
●
Głosniki - sa elementami bezposredniego systemu powiadamiania
●
Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii DSO (centralki)
Przykładowe elementy (podzespoły), wchodzace w skład centralki:
o
Panele: obsługi, wyswietlacza, sterujaco-informacyjny, informacyjny,
o
Zasilacz wraz z przetwornica napiecia linii czujek,
o
Moduły: procesora, petli dodatkowych, wejss-wyjss, bezpieczników, wielofunkcyjny,
o
Płyta główna jedno- i dwupetlowa,
o
Przetwornica do panelu zdalnej obsługi i sygnalizacji,
o
Przetwornik portu drukarki,
o
Drukarka centrali.
2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiałów do robót montazowych instalacji DSO
Wyroby do robót montazowych moga bys przyjete na budowe, jesli spełniaja nastepujace warunki:
●
sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
●
sa własciwie oznakowane i opakowane,
●
spełniaja wymagane własciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
●
producent dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równiez karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,
●
dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywas sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga bys zrzucane i przewracane na ich tarcze.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montazowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno bys potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.
Warunki przechowywania materiałów do montazu instalacji DSO
Wszystkie materiały pakowane, powinny bys przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nalezy przechowywas zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.
Pozostały sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywas w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie nalezy chronis przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno bys suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne”
Prace mozna wykonywas przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4.
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.3.
Ogólne wymagania dotyczace
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.4.
Transport materiałów
Podczas transportu na budowe oraz ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowas
ostroznoss aby nie uszkodzis materiałów. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwoss uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinków
zwinietych w „ósemke”.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozis zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowas dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz
za jakoss zastosowanych materiałów i jakoss wykonanych robót, powinien równiez posiadas uprawnienia
do ich wykonywania - certyfikat Osrodka Certyfikacji Usług Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Pozarnictwa.
Roboty winny bys wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.
Dokumentacja instalacji DSO powinna składas sie z projektu budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobe uprawniona w zakresie tych prac.
5.2.
Układanie kabli
Szczegółowy opis warunków i sposobów układania kabli podano w Specyfikacji technicznej „Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów,
montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiorników energii elektrycznej”.
5.3.
Montaz urzadzen Montaz głosników
Wyznaczys miejsce instalowania, przygotowas podłoze pod kołki rozporowe lub konstrukcje wsporcza,
zamontowas głosnik do gotowego podłoza, przygotowas i podłaczys przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Montaz central
Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej:
„Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5”.
Montaz akumulatorów
Ustawis akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowas i podłaczys przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta i połaczys z centrala zgodnie z DTR, sprawdzis poprawnoss podłaczen, przygotowas i podłaczys przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.
6.
KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.3.
Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.4.
Szczegółowe zasady kontroli jakosci robót
Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji DSO ponizej przytoczono podstawowe załozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z 1994 r. „Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”.
Wykaz czynnosci, które nalezy wykonas w czasie odbioru:
●
sprawdzenie uzytych materiałów w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami,
●
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
●
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii głosnikowych,
Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiazany dostarczys inwestorowi:
●
aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
●
protokoły pomiarów rezystancji izolacji zył linii głosnikowych oraz uziemienia,
●
protokoły odbiorów czesciowych,
●
dziennik budowy,
●
wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu.
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Wykaz zalecen dla uzytkownika
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralke nalezy umiescis:
●
plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
●
opis funkcjonowania i obsługi urzadzen DSO,
●
wskazówki, jak nalezy postepowas w przypadku alarmu,
●
ksiazke pracy instalacji, do której nalezy wpisywas przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny
ich wywołania (protokół taki nalezy prowadzis równiez w przypadku, gdy centralka DSO jest wyposazona
w pamies zdarzen lub drukarke).
●
Nalezy dopilnowas przeszkolenia przez wykonawce instalacji osób, które beda obsługiwas centralke.
●
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecis stała konserwacje urzadzen i instalacji
DSO.
Ponadto
nalezy wykonas
sprawdzenia
odbiorcze
składajace
sie
z
ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
●
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
●
jakosci i zgodnosci wykonania robót z ustalona w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
●
poprawnosci
wykonania
i
zabezpieczenia połaczen
srubowych
instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawce montazu.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzis protokóły z przeprowadzonych badan, zgodnie z instrukcja
„Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50”.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urzadzenia i aparaty nie spełniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiały nie spełniajace wymagan zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na własciwe, na własny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznas wade za nie majaca zasadniczego
wpływu na jakoss funkcjonowania instalacji i ustalis zakres i wielkoss potracen za
obnizona jakoss.
7.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.3.
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.4.
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiaru
robót dokonuje
sie
z
natury (wykonanej
nostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
●
dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
●
dla kabli i robót towarzyszacych: m lub kpl., cm długosci przewiertu,
●
dla osprzetu linii: szt., kpl.

roboty) przyjmujac jed-

8.
SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.2. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2.
Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1. Odbiór miedzyoperacyjny
Odbiór miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robót majacych wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegas m.in.:
●
kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,
●
montaz koryt, drabinek, wsporników,
●
elementy central CDSO.
8.2.2. Odbiór czesciowy
Nalezy przeprowadzis badanie pomontazowe, czesciowe robót zanikajacych oraz elementów urzadzen,
które ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidłowosci ich wykonania po całkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzis prawidłowoss montazu oraz zgodnoss z obowiazujacymi przepisami i
projektem:
●
wydzielonych instalacji np. instalacja podłaczenia do BMS,
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●
wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowoss wydruków sygnałów alarmowych i zadziałania systemu w warunkach symulowanych.
8.2.3. Odbiór koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robót nalezy przeprowadzis po
zakonczeniu robót elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi całosci instalacji DSO.
Wyniki badan nalezy zamiescis w protokole odbioru koncowego.
9.
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.
Ogólne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robót i płatnosci
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2.
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatnosci
Rozliczenie robót montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze bys dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czesciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz płatnosci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartoss tych robót
obliczona na podstawie:
Wariant I
Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
Wariant II
Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreslony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty ryczałtowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja:
●
przygotowanie stanowiska roboczego,
●
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzedzi i sprzetu,
●
obsługe sprzetu nie posiadajacego etatowej obsługi,
●
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robót na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznoss wystepuje),
●
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstałych w czasie robót,
●
uporzadkowanie miejsca wykonywania robót,
●
usuniecie pozostałosci, resztek i odpadów materiałów
●
likwidacje stanowiska roboczego.
Rozliczenie rusztowan powyzej 4 m:
Wariant I
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga bys
uwzglednione w tych cenach lub stanowis podstawe oddzielnej płatnosci.
Wariant II
Sposób rozliczenia kosztów montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robót
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalis w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót.
10.
DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy
PN-EN 54-1:1998
Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie. PN-EN 54-2:2002
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 2: Centrale sygnalizacji pozarowej. PN-EN 54-3:2003
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 4: Zasilacze. PN-EN 54-4:2001/A1:2004
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 4: Zasilacze. PN-EN 54-4:2001/A2:2007
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 4: Zasilacze. PN-EN 54-13:2007
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 13: Ocena kompatybilnosci podzespołów systemu. PKN-CEN/TS
54-14:2006
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 14:
Wytyczne
planowania,
projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
PN-EN 54-14:2002(11)
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-EN 54-18:2007
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Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia. PN-EN 54-18:2007/AC:2007
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia. PN-EN 54-21:2006
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czess 21: Urzadzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych. PN-ISO 8421-3:1996
Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie - Terminologia. PN-EN 50130-4 :2002
Systemy alarmowe - Czess 4: Kompatybilnoss elektromagnetyczna. - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemów alarmowych, pozarowych, włamaniowych i osobistych.
PN-EN 50130-5 :2002
Systemy alarmowe - Czess 5: Próby Srodowiskowe. PN-EN 50200:2006
Metoda badania palnosci cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych (oryginał).
PN-EN 60849:2001
Dzwiekowe systemy ostrzegawcze. PN-EN 61672-1:2005
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 1: Wymagania. PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 1: Wymagania. PN-EN 61672-2:2005
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 2: Badania typu. PN-EN 61672-3:2007
Elektroakustyka - Mierniki poziomu dzwieku - Czess 3: Badania okresowe.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych (czess V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
CNBOP. Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemów Ostrzegawczych. (mgr inz. J. Ciszewski).
WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania głosników stosowanych w dzwiekowych systemach
ostrzegawczych. CNBOP: 2001.
Katalogi i karty materiałowe producentów.
Ustawy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z pózniejszymi
zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spełnias notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadas telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia
31 pazdziernika 2005 r.). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów słuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja
2006 r.).
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XII.

B.12.00.00 MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH LISTWOWYCH NSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem wewnętrznych sufitów podwieszanych listwowych.
1.2.
Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót , które zostaną zrealizowane w ramach – Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1 w zakresie sufitów podwieszanych listwowych.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów
podwieszanych listwowych w modułach zgodnych Dokumentacją techniczną .
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01. Wymagania ogólne”
1.4.1. Listwy wypełniające
element wypełniający pola konstrukcji nośnej – panele stalowe lakierowane montowane na wcisk (analogicznie do występujących w obiekcie) . Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
1.4.2. Konstrukcja nośna
lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów – profili nośnych (zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne oraz z elementów dodatkowych
(listwyboczne, klipsy, łączniki)
1.4.3. Zawiesie
element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów konstrukcyjnych budynku / budowli w sposób bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.
1.4.4. Sufit podwieszony
Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz listew sufit listwowy, stalowy, demontowalny mocowany zatrzaskowo na trawerszynach
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00.01 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01
„Wymagania ogólne”. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
2.
MATERIAŁY UWAGA
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI
SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I
WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma
szczególnych wymagań w tym względzie.
Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP.
3.2.
Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych
3.2.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
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Noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty
Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych
3.2.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
Nożyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne), podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie
4.
TRANSPORT
Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
4.1.
Transport
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie byty uderzane
przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.
4.2.
Składowanie Magazynowanie
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na
żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań.
Wysokość palet
Maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokość luźno ułożonych palet bez bocznych zabezpieczeń: 150-190 cm.
Rozpakowywanie
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np.
białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Montaż płyt
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego
noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.
5.4.
Wskazówki montażowe
5.4.1. Wykończenia przyścienne
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie
za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.
5.4.2. Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją
zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
5.4.3. Konstrukcja nośna
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub
inne konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w
rozstawie 1200 mm.
5.4.4. Odporność na korozję
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu.
5.5.
Akcesoria
5.5.1. Klipsy mocujące
5.5.2. Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.
5.5.3. Mocowanie do stropu
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych
dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić
się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1.
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
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Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową Sprawdzenie
zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową Sprawdzenie poprawności
wykonania sufitu
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m ) Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości listew
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego
6.2.
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego: listew, konstrukcjioraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:
•
m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych listew
•
szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
•
mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej
•
szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzględnia:
prace pomiarowe,
wykonania tymczasowych rusztowań
wykonanie badań i pomiarów.
Montaż konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem
Montaż płyt
osadzenie w suficie elementów oświetlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej
oczyszczenie i uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu montażu
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1)
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
2)
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik
pochłaniania dźwięku
3)
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
4)
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej
5)
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
6)
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości
7)
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości PN-EN
824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
8)
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
9)
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
10)
UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w zakresie niepalności
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XIII.

B.13.00.00

wentylacja bytowo-pożarowa

1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (dalej ST) jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania
wentylacji mechanicznej pożarowo-bytowej dla przebudowywanego budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. W zakresie instalacji bytowopożarowej
1.2.
Zakres zastosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. Poniższą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi innym
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczącymi opisywanego zakresu prac.
1.3.
Zakres robót
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pożarowo-bytowej, niezbędnych do bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pożaru. W zakresie robót jest:
•
Instalacja NP4 obejmująca system wentylacji bytowo-pożarowej w zakresie dostarczenia powietrza. System NP4 zapewniać będzie utrzymanie parametrów ciśnienia i przepływu dla klasy B, zgodnie z
PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywać będzie wymagane parametry tylko w przedsionku na kondygnacji,
na której wystąpił alarm pożarowy oraz zapewniać będzie nawiew powietrza bytowego do pomieszczeń
użytkowych pięter od +5 do +20
•
Instancja W10/O1 stanowiąca system oddymiania / odbioru powietrza z korytarzy na kondygnacjach powtarzalnych od parteru do piętra +19 przez instalację O1 oraz stanowiącą odbiór powietrza bytowego z pomieszczeń użytkowych na piętrach od +5 do +18. Instalacja W10/O1 funkcjonować będzie
współpracująca z instalacją napowietrzania NP4.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
•
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji wentylacji
pożarowo- bytowej, będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej.
•
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla
kompletnego wykonania instalacji wentylacji pożarowo- bytowej, będących przedmiotem niniejszej ST i
zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.
•
Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń przedmiotowych instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do
zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe
wynikające z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branżami. Wykonawca ma zrealizować
na własny koszt.
•
W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia i/lub materiały niezgodne ze ST i/lub dokumentacja projektową będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia i/lub materiału oraz zakupu i montażu urządzeń i/lub materiałów wyszczególnionych w ST.
•
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Zamawiającego standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora oraz wykonać
musi projekt wykonawczy zamienny z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań zamiennych. Dokumentacja Projektowa zamienne w takim wypadku musi zostać zatwierdzona przez inwestora i uzgodniona
z rzeczoznawcą od zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odpowiedzialność za rozwiązania projektowe w
takim przypadku przechodzi na autora projektu wykonawczego zamiennego.
•
Rysunki i część opisowa oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujęte specyfikacją powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do
interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z
Zamawiającym wszelkie wątpliwości, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
•
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.
•
Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Zamawiającego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności
wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją.
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•
Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem przedmiotowego
obiektu i elementów istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.
•
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy
robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi
•
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy
wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.
•
Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki
i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.
•
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub
wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je
na własny koszt bez wezwania.
•
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między
wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane,
wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.
•
Wszelkie prace (roboty) związane z wykonaniem instalacji wentylacji pożarowej, stanowiące
przedmiot specyfikacji technicznej, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w
niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnie z normą PN EN 12101 6:2007(dla instalacji holu wejściowego
zgodnie z instrukcją ITB nr 378/2002), oraz dokumentacją projektową. Sposób planowania i wykonywania
prac powinien mieć na względzie ich wysoką jakość oraz terminowe zakończenie. W/w prace obejmują
wszelkie niezbędne czynności wymagane do zrealizowania zadań objętych kontraktem. Należą do nich
(choć nie wyłącznie) prace podstawowe i dodatkowe niezbędne do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urządzeń wentylacyjnych oraz wykonania instalacji kanałowej z kanałów o klasie
EIS60 i blachy stalowej ocynkowanej.
•
W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
•
Wykonawca, zobowiązany jest także doskonale zapoznać granice świadczeń, wynikające z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawców. W trakcie realizacji prac, musi przekazać Zamawiającemu listę
prac będących w zakresie innych Wykonawców, które muszą zostać wcześniej zrealizowane i zgłoszone
do odbioru, aby przejął całkowitą odpowiedzialność za wykonywane w powiązaniu z tymi pracami czynności.
•
Użycie / zastosowanie każdego materiału objętego niniejszą inwestycją musi zostać poprzedzone
wnioskiem materiałowym określającym jego podstawowe parametry oraz zawierającym oświadczenie
Wykonawcy o zgodności lub barku zgodności zastosowanego elementu w stosunku do rozwiązań projektowych. Wzór wniosku materiałowego przekazany zostanie przez zamawiającego. Wniosek materiałowy
każdorazowo musi być zatwierdzony przez nadzór autorski i nadzór inwestorski.
1.6.
Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy
Wszystkie prace budowlano-remontowe wykonywane będą w obiekcie funkcjonującym. Budynek służy
jako uczelnia wyższa. Pomieszczenia użytkowane są przez studentów, personel (stały i czasowy) oraz
kadrę nauczycielską. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania terenu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dostępem do pomieszczeń, dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji, straży pożarnej, wytycznych organizacyjnych zarządcy obiektu itp. )
Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.
Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być
skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić
roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
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Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w
granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i
placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób
trzecich.
Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w
granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne dostępu do pomieszczeń użytkowych wewnątrz obiektu w ciągu jego funkcjonowania.
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.
Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu/terenu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny tłumaczone
faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się
niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu.
Do Wykonawcy instalacji należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie terenu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także zapewnienie
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie
urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.
Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk dla wszystkich demontowanych elementów
instalacyjnych oraz budowlanych, w tym: gruzu pochodzącego z rozbiórki, kucia, bruzdowania itd., urządzeń wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.
1.7.
Zasady kontroli i odbioru robót
W ramach zobowiązań przewidzianych Umową, Wykonawca ma obowiązek dla całości wykonywanych
instalacji wentylacji bytowo pożarowej wykonać rozruchy, próby, sprawdzenia funkcjonowania i pomiary
odbiorcze. Prace te powinny być wykonywane w terminach zgodnych z Szczegółowym Harmonogramem
Robót. Wykonawca powinien sporządzić protokoły z przeprowadzonych prób, kontroli i pomiarów oraz
przekazać je Zamawiającemu.
Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe i instalacyjne dobiegły końca i że zakończona została regulacja funkcjonującej instalacji, ma obowiązek poinformować pisemnie Inwestora, przesyłając mu
list (w formie ustalonej przez zamawiającego) wraz z formularzem zawierającym wszystkie informacje
niezbędne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. Wniosek o wykonanie odbioru robót, powinien
zostać sporządzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawierać poszczególne wymagalne zezwolenia.
1.8.
Teren budowy i dokumenty budowy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, teren budowy/remontu/przebudowy wewnątrz i na zewnątrz
obiektu powinien zostać oznaczony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą taśm
ostrzegawczych, tablic informacyjnych, znaków drogowych (na zewnątrz obiektu), oświetlenia, mostków
przejściowych, w zależności od zakresu i lokalizacji robót. Kierownik Robót powinien być stale obecny na
placu budowy a w razie nieobecności powinien zostać wskazany jego zastępca. Wykonawca robót odpowiada za wszelkie naruszenie porządku na placu budowy, szkody spowodowane przez należące do
niego urządzenia, maszyny i środki transportu ciężarówki oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów BHP, obowiązujących regulaminów i zaleceń. Za wszelkie spowodowane szkody, Wykonawca zostanie obciążony kosztami napraw.
Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania czystości na terenie budowy, wewnątrz i na zewnątrz obiektu, składowania gruzu, materiałów z demontażu instalacji i odpadów w miejscach do tego
celu wyznaczonych oraz wywozu nieczystości (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie przestrzegania nakazu zachowania czystości, Inwestor samodzielnie lub za pośrednictwem swego przedstawiciela na budowie ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości a w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, wzywa specjalistyczną, zewnętrzną firmę porządkową a koszty poniesione za
wykonanie usługi obciążają rachunek Wykonawcy, który nie dotrzymał swoich zobowiązań.
1.9.
Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa
Wszystkie elementy instalacji wentylacji pożarowej, będące przedmiotem ST, należy wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy robót niniejszej branży należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności zapewnienie:
•
bezpieczeństwa konstrukcji,
•
bezpieczeństwa pożarowego,
•
bezpieczeństwa użytkowania,
•
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
•
ochrony środowiska,
•
oszczędności energii,
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Instalacje wentylacji pożarowo-bytowej powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót Kierownika Robót
posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarcza szczegółowy plan BIOZ, który podlega zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń inspektora BHP. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich
czynności wykonywanych na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy realizacji przedmiotu
ST. Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcy z jego odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zwłaszcza w przypadku wypadków przy pracy. W konsekwencji Wykonawca
ma swój udział w ubezpieczeniu i ochronie budowy zarówno, co do dyspozycji dotyczących wyłącznie
jego własnych pracowników oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak również wobec osób,
których obecność na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.
2.
MATERIAŁY
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót będących przedmiotem ST, powinny odpowiadać, co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Każdy zastosowany produkt musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych. Dodatkowo wszystkie główne elementy instalacji: wentylatory, centrale napowietrzające, kanały wentylacyjne oraz klapy p.poż wraz z automatyką muszą posiadać
odpowiednią certyfikację.
Należy dostarczyć specyfikację wyrobu, jego szczegółowe dane techniczne (w tym standardowe rysunki
katalogowe), pochodzące od producenta – instrukcje instalowania produktu, jego składowania oraz sposoby właściwej eksploatacji, a także próbkę wyrobu. Przedstawione raporty z laboratoryjnych badań testowych produktu wykonanych u producenta mają stanowić dowód na jego przydatność zarówno, co do
jego zastosowania na rynku budowlanym jak i co do wymagań dokumentacji projektowej. Przedstawione
informacje muszą być usystematyzowane według zrozumiałego i jednorodnego dla wszystkich produktów
klucza.
Materiały powinny być oznakowane nazwą producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujących i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiały i wyposażenie powinny być wolne od wad i uszkodzeń.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji wentylacji pożarowych oraz instalacji przeciwpożarowych muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.
Na każde żądanie Inwestora, Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do
instalacji, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.
Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego
Zakładu Higieny.
Poniżej podano wymagania, na podstawie których należy dobrać i wycenić wszystkie urządzenia.
Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie, niniejszej Specyfikacji
oraz rysunków, opisu technicznego i przedmiaru. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia.
2.1.
Wentylatory wyciągowe
Wentylatory oddymiające mają być:
•
przystosowane do zabudowy na zewnątrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi, itp.),
•
wyposażone we własne ramy nośne umożliwiające montaż na stalowych konstrukcjach wsporczych, lub cokołach budowlanych;
•
wyposażona w wentylatory napędzany przez silnik elektryczny poprzez przekładnię pasową lub z
napędem bezpośrednim
•
wyposażone w wyłącznik serwisowy zabudowany na obudowie,
•
wyposażone w króćce elastyczne na wszystkich króćcach przyłączeniowych
•
zasilane ze źródła prądu gwarantowanego
•
odporne na wpływ wysokich temperatur 600°C/120min
•
Wyposażone w centralę oddymiającą do montażu zewnętrznego (zabezpieczenie przez czynnikami atmosferycznymi: wilgoć, temperatura, promieniowanie UV)
2.2.
Centrale napowietrzające
Wentylatory nawiewne mają być:
•
przystosowana do zabudowy na zewnątrz lub wewnątrz (patrz Opis techniczny instalacji)
•
wyposażone w wentylator osiowy z napędem bezpośrednim,
•
płynną regulację wydajności przy pomocy przetwornicy częstotliwości,
•
ciągły pomiar nadciśnienia w przestrzeni chronionej,
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•
kanałowy czujnik dymu,
•
przepustnicę odcinającą;
•
certyfikowany układ sterowania;
•
wyposażone w wyłącznik serwisowy zabudowany na obudowie;
•
wyposażone w króćce elastyczne na króćcach przyłączeniowych;
•
wyposażone w wizualizację stanu urządzenia;
•
zasilane ze źródła prądu gwarantowanego;
2.3.
Klapy wentylacji pożarowej.
Wszystkie klapy pożarowe, zgodnie z opisem projektu powinny zostać wyposażone w niezbędne elementy wykonawcze pozwalające na prawidłową pracę systemu wentylacji pożarowej. Muszą mieć możliwość otwierania i zamykania klapy w przypadku detekcji dymu, oraz testowo z miejsca zabudowy klapy.
2.4.
Instalacja przewodowa
2.4.1. Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne wywiewne winny spełniać wymagania klas odporności ogniowej EIS 120 według
normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001.
Kanały z płyt gipsowo-cementowych powinny być wykonane jako samonośne wg technologii wykonania
producenta płyt.
Kanały wentylacyjne nawiewne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B76002:1996, PN-B-03434:1999).
Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w
łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 50 [mm]. Przewody i
kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi.
Docelowa waga kanału o klasie EIS120 wykonanym w technologii samonośnej lub stalowej nie może
przekraczać 28 kg/m².
W przypadku stosowania kanałów o zadanej klasie odporności, szczelności i izolacyjności ogniowej,
wszystkie elementy montażowe, w tym uchwyty i zawiesi muszą zapewnić zadaną odporność ogniową
całości rozwiązania systemowego.
Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów ujęto w opisie technicznym oraz przedmiarze.
3.
SPRZĘT
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia właściwe dla danego
rodzaju robót, przy uwzględnieniu właściwej jakości wykonania zgodnej z niniejszą specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały wymagane w celu wykonania robót.
4.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy przyjąć, rozładować i składować w miejscu realizacji inwestycji. Środki transportu technologicznego i zewnętrznego powinny być dobrane przy uwzględnieniu
harmonogramu prac i wynikać z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Materiały należy składować w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamknięcia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku składowania materiałów na wolnym powietrzu, materiały należy odpowiednio zabezpieczyć przed opadami, wpływem czynników atmosferycznych oraz pogorszeniem jakości zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie składowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i kradzieżą. Przy planowaniu transportu materiałów budowlanych należy uwzględnić i zweryfikować dostępne w obiekcie środki transportu pionowego
oraz dostępne drogi komunikacji poziomej i pionowej w nawiązaniu do gabarytów i wagi transportowanych elementów.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne warunki wykonania robót
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
5.2.
Szczegółowy opis robót
5.2.1. Wentylatory wywiewne
Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich wentylatorów wyciągowych.
Wentylatory należy zabudować w sposób trwały i pewny. Należy posadowić je na dachu na konstrukcji
wsporczej ujętej w projekcie konstrukcyjnym (załącznik 1). Przy montażu należy stosować wibroizolatory
gumowe. Zapewnić dostawę i montaż wszystkich elementów automatyki w tym centralę wentylacyjną
oraz elementy zasilania (trasy kablowe zewnętrze i wewnętrzne).
5.2.2. Centralki nawiewne
Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich centralek nawiewnych.
103

Należy posadowić je na dachu na konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie lub wg. wytycznych producenta
urządzeń. Przy montażu należy stosować wibroizolatory gumowe.
5.2.3. Centralki nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej
Zapewnić zakup, montaż oraz rozruch wszystkich centralek wentylacji bytowej.
Należy posadowić je na dachu na konstrukcji wsporczej ujętej w projekcie lub wg. wytycznych producenta
urządzeń. Przy montażu należy stosować wibroizolatory gumowe. Centrale wentylacyjne bytowe wyciągowe usytuowane na piętrze +20 posadowić wg wytycznych konstrukcyjnych za pośrednictwem wymianów stalowych (wg załącznika 1 do projektu)
5.2.4. Klapy wentylacji pożarowej.
Wszystkie klapy należy zabudować w ścianach pożarowych zgodnie z DTR tych urządzeń. Zapewnić łatwy dostęp do obsługi klap w celach serwisowych i kontrolnych.
5.2.5. Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne wywiewne winny spełniać wymagania klas odporności ogniowej EIS 120 według
normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. Do montażu kanałów pożarowych należy wykorzystywać tylko elementy posiadające stosowną odporność na wysokie temperatury oraz odpowiednią
certyfikację. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawiesia i łączenia kanałów.
Kanały wentylacyjne nawiewne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanały wykonać z blach ocynkowanych oraz z płyt samonośnych gr
50mm.
5.2.6. Inne
Wszystkie nie wymienione powyżej elementy instalacji powinny być wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów wymaganych przez polskie przepisy i normy.
5.3.
Obowiązki wykonawcy
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów
zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż
specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod
względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.
Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek
dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne
dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo
wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie.
Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz.
Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w
granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to
jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów
publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.
Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia,
jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych
w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.
Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.
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Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w
odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego
ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram
rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ).
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu wersji drukowanej oraz w wersji
elektronicznej w postaci pliku PDF oraz formantu edytowalnego DWG.
5.4.
Sposób prowadzenia robot
Roboty instalacyjne winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji
bytowo-pożarowej.
Instalacje wentylacji pożarowej powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:
•
bezpieczeństwa konstrukcji
•
bezpieczeństwa pożarowego
•
bezpieczeństwa użytkowania
•
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
•
oszczędności energii
Instalacje wentylacji powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:
•
Transportu wewnątrz budynku, usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacji pożarowej ii
wentylacji bytowej
•
prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych
•
usytuowania elementów wywiewnych w korytarzach ewakuacyjnych
•
bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe wciągach komunikacyjnych,
lampy oświetlenia, instalacja sanitarna, instalacja SSP, instalacja DSO, instalacja strukturalna, instalacja
oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, instalacja glikolowa)
•
odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacji pożarowej (w sposób trwały i
pewny).
•
powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń.
•
materiał powinien być jednorodny, bez wad produkcyjnych.
•
połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
•
wentylatory oddymiające powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i sprężów nie mogą przekra•
Urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
•
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
•
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.
6.2.
Ogólne zasady przedmiarowania.
Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą jedynie jako dodatkowa informacja,
którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów rzeczowych - właściwych
dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki wyliczenia
poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót: [m],
[m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.].
6.3.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną
odrzucone.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier
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może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji, i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
6.4.
Badanie zgodności z dokumentacją projektową
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej, następuje przez:
•
sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej (wykonawczej zamiennej, powykonawczej),
•
sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane i nie pogarszają jakości i
funkcjonalności wykonywanych systemów
•
sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty,
•
sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,
•
sprawdzenie czy zastosowane materiały budowlane i instalacyjne posiadają dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
7.
ODBIÓR ROBÓT
7.1.
Wymagania ogólne
Zgodnie z ST-00.01 „Wymagania ogólne”.
7.2.
Odbiór międzyoperacyjny.
Zgodnie z ST-00.01 „Wymagania ogólne”.
7.3.
Odbiór techniczny częściowy
Zgodnie z ST-00.01 „Wymagania ogólne”.
7.4.
Odbiór techniczny końcowy instalacji
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także
sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. Wszystkie urządzenia i instalacje
podlegają badaniom wg:
•
PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”.
•
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.
Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i pomiarów należy
wykonać szczegółowy protokół. Należy wykonać szkolenie personelu technicznego, wskazanego przez
Zamawiającego, obsługi zainstalowanych urządzeń oraz obsługi systemów różnicowania ciśnienia.
Do odbioru końcowego należy przedłożyć:
•
wszystkie dokumenty (protokoły) z odbiorów częściowych,
•
Protokoły ze szkoleń personelu obsługi urządzeń
•
dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów,
•
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót, w jednej wersji papierowej w elektronicznej wersji PDF oraz w formacie edytowalnym DWG
•
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
•
recepty i ustalenia technologiczne,
•
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
•
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań
•
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
•
kart technologiczne urządzeń
•
dokumentację i świadectwa dopuszczeni jednostkowych
•
karty gwarancyjne urządzeń
•
harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach,
•
instrukcje obsługi
•
wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i
materiałów
8.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST-00.01 „Wymagania ogólne”.
9.
DOKUMENTY ZWIĄZANE
ROZPORZĄDZENIA
•
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)
•
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
•
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i
rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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•
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,
Nr 91102 poz. 811) ,
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
•
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
•
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
•
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121
poz.1138
•
Ustawa Kodeks Cywilny
NORMY
•
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym. Wymiary.
•
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym. Wymiary.
•
PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
•
PN-B-03434 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
•
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
•
PN-B-76002:1976 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
•
PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości
mechaniczne.
•
ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.
•
PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
•
PN-EN 12236 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe.
•
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
•
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).
•
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
•
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym. Wymiary.
•
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym. Wymiary.
•
PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.
•
PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości
mechaniczne.
•
PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.
•
PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów.
•
PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.
•
PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.
•
PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.
•
PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat
żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
•
PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.
•
PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe – badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.
•
PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
•
PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny – zasady wykonywania i oznaczenia.
•
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
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•
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
•
PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
•
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy
odbiorze.
•
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
•
PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
•
PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości.
•
PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań.
•
PN-EN 12101-6: 2007-Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 6: Wymagania
techniczne dotyczące różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.
•
PN – EN 12101-3 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 3. Wymagania dotyczące wentylatorów oddymiających.” [ 7 ];
•
PN – EN 12101-6 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestaw urządzeń.” [ 8 ];
•
PN – EN 12101-7 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 7. Odcinki przewodów
wentylacji pożarowej.” [ 9 ];
•
PN – EN 12101-8 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 8. Klapy odcinające
wentylacji pożarowej.” [ 10 ];
•
PN - 83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.” [ 11];
•
PN – EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji i klimatyzacji.” [ 12 ];
•
Sławomir Pykacz, Elżbieta Buczyńska – Tytz: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ];
•
Dostępna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pożarowej /w szczególności normy brytyjskie
BS i amerykańskie NFPA/ [ 14 ];
•
INNE
•
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
•
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r.
•
Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002.
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