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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
„Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy Łabowa”
ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łabowa”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów
robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.
1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacja obejmuje następujące roboty :
• SST 01- Przygotowanie terenu budowy (CPV 45111200-0)
• SST 02 - Rusztowania (CPV 45262120-8)
• SST 03 - Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1)
• SST 04 - Wymiana stolarki okiennej (CPV 45421132-8)
• SST 05 - Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich (CPV 45261320-3)
• SST 06 - Roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą
(CPV 45321000-3)
• SST 07 - Izolacje cieplne stropu poddasza nieużytkowego
• SST 08 - Roboty elewacyjne – płyty z betonu architektonicznego (CPV 45443000-4)
• SST 09 - Montaż instalacji piorunochronnej (CPV 45312311-0)
• SST 10 - Słoneczne moduły fotoelektryczne (CPV 09331200-0)
• SST 11 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia (CPV 45311100-1)
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
• obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
- obiekt małej architektury
• budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
• budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
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roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej konserwacji
urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy pozwolenie
na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone
zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu.
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową
droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego,
wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
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materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej
rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na calu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych
przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych
część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do
odebrania i przekazania do eksploatacji
ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas
budowy (jeśli jest konieczny), dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze (jeśli są
konieczne).
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty na
własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze
winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w dokumentach
przetargowych.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczyć:
• biuro dla Wykonawcy budowy,
• magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,
• tereny dla składowania urobku.
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących ludzi,
w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót w okresie
trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w
zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pieszych i samochodów.
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego zawarte są w
Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą
prace.
1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi
Prawa Budowlanego.
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.
1.5.7. Ochrona środowiska
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie
były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy o
odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
• Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w
ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l r.
poz. 627)
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
oraz z dala od osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia
tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. Wszystkie roboty związane z użyciem
otwartego ognia są możliwe po warunkiem:
• Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
• Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew,
a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
• Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon),
• Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.10. Ochrona robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad) oraz będzie
utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania
protokołu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć
jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków gruntowych,
a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. Będące w dyspozycji Zamawiającego
badania geologiczno-inżynierskie zostaną udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym
staraniem i kosztem uściśli informacje n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym
dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca wykona w miarę
potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do wszystkich robót przez cały czas ich
trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez
postronne osoby.
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek
sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie
przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich
wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale
będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i
innych stosownych dokumentów.
1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych
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1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr
80, poz. 717
2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z
późniejszymi zmianami
6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627
7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z późniejszymi
zmianami
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz.
U. 38/2001, poz. 456
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenia w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz.
U, 30/1999, poz. 297
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.
13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z
późniejszymi zmianami
14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w
sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195
18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie
niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489
19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.
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20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U.
126/1998, poz. 839
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów w drogowych Dz. U.
58/1999, poz. 622
22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z późniejszymi zmianami.
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U.
Nr 121/2003, poz. 1137
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz.
1138.
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
Dz. U. Nr 121, poz. 1139.
26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079
27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575
28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
29. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity
Dz. U. 98/2000, poz. 1071
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi
31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
późniejszymi zmianami.
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126
33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogólnych warunków
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz inżynierów
budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.
34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)
35. 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 91/02 poz.
811)
36. 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)
37. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz.
259)
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38. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi
zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)
39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr
5/00 poz. 58)
46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn.
zm.)
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Jakość materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i
starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną
w specyfikacji.
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich
materiałów i produktów.
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien
złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.
2.5. Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dodatkowo każdorazową zamianę rodzaju materiału
należy skonsultować z autorskim biurem projektowym.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i
warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
o ruchu drogowym.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
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6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych robót,
• wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które
będzie wykonywało te usługi),
• metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły
z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji
dla Inspektora Nadzoru,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
• metodę magazynowania materiałów,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych
elementów robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z warunkami umowy.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z
laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez
Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z :
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji
technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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•

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
• pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencja.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
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Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych
jednostek.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary
robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
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• odbiór końcowy,
• odbiór ostateczny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z
dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
• powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,
• specyfikację techniczną,
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•

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora
Nadzoru,
• technologiczne wskazania i ustalenia,
• Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,
• wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,
• atesty wbudowanych materiałów,
• ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi,
• raport techniczny,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
8.5. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
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konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i
organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności r uchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i
organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 01 Przygotowanie terenu budowy (CPV 45111200-0)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robot,
dotyczących organizacji placu budowy, które zostaną wykonane w ramach:
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łabowa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy,
a więc:
• opracowanie projektu organizacji placu budowy, zapewnienie dojazdu i niezbędnego
dostępu do placu budowy,
• zaopatrzenie placu budowy w niezbędne media (energia elektryczna, woda, łączność)
• dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu.
• zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
• zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń
sanitarnych,
• zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych,
• zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robot
• utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane
jako dojazdy,
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Nie dotyczy
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania i organizacji, placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie
organizacji placu budowy.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi
zaakceptowanymi przez inżyniera.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji
budowy rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3 niniejszej ST wraz z
określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz
sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robot związanych z organizacją
placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera. Do
obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień
dotyczących projektu organizacji budowy.
5.3. Zapewnienie dojazdu i niezbędnego dostępu do placu budowy
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego
obiektu, w sposób następujący:
- po istniejących eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po uzgodnieniu z Inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych
robót
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego,
a więc po terenie wymagającym dzierżawy.
5.4. Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy
Zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy sporządzonym zgodnie z pkt.5.1.
niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy.
5.5. Zapewnienie terenu pod plac budowy
Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii
rozgraniczających. W przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy
terenu wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie
wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie
organizacji placu budowy. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do
obowiązku Wykonawcy.
5.6. Przełożenie istniejących urządzeń obcych
Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub
uniemożliwiające prowadzenie robot. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty
będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
5.7. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim
prawem budowlanym.
5.8. Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z
ST.S.00.00.00, przy czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia:
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy,
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- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po
uprzednim ich oczyszczeniu,
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach
dojazdowych i drogach innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy.
5.9. Rekultywacja terenu
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.
6. Kontrola jakości robot
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla
potrzeb organizacji placu budowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar robót
Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującymi wykonanie
wszystkich robot składowych określonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym
przez inżyniera.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Roboty podlegające odbiorowi
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robot wg projektu
organizacji budowy.
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robot z projektem
organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej ST.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskie i polskie aprobaty
techniczne, specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, Ustawy i Rozporządzenia)
dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu
zamówienia.

ST 02 Rusztowania (CPV 45262100-2)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem
i demontażem rusztowań zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.
1.3. Zakres robót
Zakres robót obejmuje montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Do montażu rusztowania należy używać tylko i wyłącznie materiałów przewidzianych w DTR
rusztowania.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Rusztowanie ramowe systemowe, narzędzia ręczne, elektronarzędzia
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Samochód dostawczy o ładowności 5-10t. Rusztowania należy składować w odpowiednim
wyznaczonym do tego miejscu w odpowiedniej pozycji oraz powinny być zabezpieczone.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montażu i demontażu rusztowań.
Prace poprzedzające montaż rusztowania
Przed przystąpieniem do montażu wszystkie elementy rusztowania należy poddać oględzinom
sprawdzającym:
• elementy stalowe (ramy, stężenia, poręcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogą
mieć uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie, zgięcie,
• elementy podstawek – części gwintowane muszą być czyste, gwint i nakrętka nie mogą być
uszkodzone, nie mogą występować ślady korozji,
• elementy drewniane – nie powinny występować spękania, rozerwanie, wyrwania materiału,
niedopuszczalne jest występowanie pęknięć poprzecznych do elementu.
Wszystkie elementy należy składować w miejscu umożliwiającym szybki i łatwy dostęp. Do
montażu rusztowania potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Sposób montażu rusztowania określa
instrukcja montażu zawarta w DTR rusztowania.
Ułożenie podkładów drewnianych
Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach wynikających z
poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkładów musi przylegać do podłoża i
zapewnić przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by obciążenie nie przekraczało
wartości dopuszczalnych. Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 0,1 MPa.
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Montaż stężeń
Na zewnętrznych stojakach ram należy zamontować stężenia pionowe rusztowania. Liczba
stężeń nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji, a odległość między nimi nie może
przekraczać 10 m. Zaleca się montowanie stężeń wieżowo, tj. w polach pionowych rusztowania
jedno nad drugim.
Wewnętrzne piony komunikacyjne
Ilość pionów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 1 pion na 40 mb długości rusztowania.
Na najniższym poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki, mocując drabinkę
na sztywno do rygla dolnego ramy.
Kotwienie
Kotwienie odbywać się musi wraz z montażem rusztowania. Kotwy należy montować w
punktach węzłowych rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów
komunikacyjnych należy wykonać dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odległości nie
większej niż 4 m. Umiejscowienie kotew jest ściśle powiązane z siatką konstrukcyjną
rusztowania i wynika z obliczeń statycznych. Minimalne ilości i miejsca usytuowania kotew oraz
warianty ich montażu do ram rusztowania zawiera DTR.
Transport pionowy elementów rusztowania
Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy rusztowania powinny być
transportowane przy pomocy wciągarki. W polach gdzie odbywa się pionowy transport ręczny
elementów powinny być zamontowane wszystkie poręcze. Przy tym sposobie podawania
elementów na każdym poziomie rusztowania musi stać przynajmniej jedna osoba.
Montaż urządzeń dodatkowych
Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań budowlanych zaliczamy:
• urządzenia piorunochronne,
• urządzenia transportowe,
• urządzenia zabezpieczające,
- ogrodzenie,
- odboje,
- tablice ostrzegawcze,
- światła ostrzegawcze,
• daszki ochronne.
Urządzenia piorunochronne
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w instalację
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem
połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budynku. W
przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wyposażyć rusztowanie w zwody pionowe
urządzenie piorunochronnego, które stanowią rury o długości minimum 4,0 m połączone
złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne końce tych rur powinny być
zaostrzone poprzez spłaszczenie. Odległość pomiędzy zwodami nie może przekraczać 12,0 m.
Zwody należy łączyć z uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną lub miedzianą 3mm x 20mm
lub drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 6mm.
Urządzenia transportowe
W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. wciągarki, windy
budowlane) należy dokonać
bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią DTR urządzenia.
Urządzenia zabezpieczające
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Teren, na którym wykonywane są prace związane z montażem i demontażem rusztowania
powinien być oddzielony za pomocą ogrodzenia o wysokości minimum 1,5m. Zasięg strefy
niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokości rusztowania lecz nie mniej niż 6 m.
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone odbojami nie
związanymi z konstrukcją rusztowania.
Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu rusztowania, należy
oznaczyć przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny
być widoczne z odległości minimum 10 m.
W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd należy umieścić barierę i czerwoną tarczę z
napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawić czerwone światło.
Daszki ochronne
W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typowych należy przestrzegać
postanowień zawartych w PN78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezalenie od
systemowego rozwiązania montażu daszków ochronnych w rusztowaniach typowych należy
bezwzględnie przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
6 Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Przegląd rusztowań
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :
• codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
• co 10 dni przez konserwatora rusztowania
• doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
użytkującego rusztowanie.
Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót
budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robót na rusztowaniu.
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :
• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
• 5 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.
• Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niŜ 10 mm.
• Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie
może być większe niż +/- 50 mm.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
[m2] – powierzchnia zarusztowana
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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8.2. Odbiór robót
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty)
stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu
montażu konstrukcji rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych
elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych”.
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokołu odbioru.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
• PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
• DTR rusztowania.

SST 03 Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.
1.3. Zakres robót
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
• Demontaż parapetów
• Demontaż stolarki okiennej
• Demontaż obróbek blacharskich komina, murów ogniowych, okapów
• Demontaż instalacji odgromowej
• Demontaż rynien i rur spustowych
• Rozbiórka podłogi z płyt wiórowych
• Demontaż krat okiennych
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Należy odpowiednio składować i wywieźć na odpowiednie składowiska: gruz betonowy,
drewno i materiały drewnopodobne, elementy metalowe, papa, blacha.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, młoty udarowe, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,
żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy. Odwiezienie drewna, złomu, papy i gruzu na
odpowiednie składowiska.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi.
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać
stosowne zabezpieczenia.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
[m2] – okna, obróbki blacharskie, czapki kominowe, pokrycie papowe, podłoga z płyt
[mb] – rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa
[szt] – łączniki orynnowania,
[kg] – kraty okienne
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
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ST 04 Wymiana stolarki okiennej (CPV 45421132-8)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.
1.3. Zakres robót
Roboty obejmują montaż stolarki okiennej zgodnie ze sztuką budowlaną.
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Wbudować należy stolarkę z PCV kompletnie wykończoną wraz z ukuciami. Wszystkie użyte
materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Narzędzia budowlane, elektronarzędzia
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Stolarkę okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do transportu
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Pakowanie:
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta
zawierająca: − nazwę i adres producenta, − nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób
uzyskał, − datę produkcji i nr partii, − wymiary, − liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, −
numer aprobaty technicznej, − nr certyﬁkatu na znak bezpieczeństwa, − znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości
nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
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•
•

Stolarkę okienną wymienić przed wykonaniem ocieplenia budynku
Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie ze szczegółową Instrukcją
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta
• Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi
• Stolarkę należy zamontować w ościeżnicy zgodnie z wymaganiami określonymi w normach
• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie
zgodne z ich przeznaczeniem
• Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworów.
Montaż
W sprawdzoną i przygotowaną ościeżnicę o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okien należy sprawdzić
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
• na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,
• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
• dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN67/B10086 W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
• zgodność wymiarów − jakość materiałów użytych do wykonania stolarki
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla wymiana okien lub drzwi:
• szt lub 1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w ww. punktach.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana.

SST 05 - Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
(CPV 45261320-3)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wymiany rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej oraz obróbek z blachy ocynk.
1.4. Określenia podstawowe
• Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej
• Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami,
ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać
deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny
• rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe o średnicy 150mm
• rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe o średnicy 160 i 120mm
• uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m.
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy
zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakości
Dopuszczalne odchyłki:
• odchyłki grubości [mm] - ±0,12
• odchyłki od masy [kg] - ±1,06
• szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0
• szerokość całkowita - +25 ÷ 40
• długość blachy - ±20
Badania: rodzaj badań
• oględziny powierzchni i powłoki
• sprawdzenie wymiarów
• sprawdzenie masy 1m długości blachy
Ocena jakości i atesty
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co
najmniej:
• nazwę i znak wytwórcy
• oznaczenie wyrobu
• stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
Jednostką obmiarową jest [mb]
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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8.2. Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST,
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty
budowlane w zakresie:
• powłoki
• wymiarów
• rozstawu
• wykonania rynien oraz połączeń
• rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm
• sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody
spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5%
• usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni
przekrycia brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego,
Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie
• powłoki
• wymiarów
• rozstawu
• wykonania rur i połączeń
• umocowania w uchwytach: co 3m
• prostoliniowości : 3mm/2m
• szczelności, obecności dziur i pęknięć
• pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: odchylenie
od pionu nie może przekraczać 20mm/10m
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych
• Instrukcja techniczna producenta.

SST 06 - Roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych metodą lekka mokrą
(CPV 45321000-3)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych dociepleniem budynku metodą lekką mokrą.
1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót
Zakres robót obejmuje:
• przygotowanie podłoża,
• montaż izolacji termicznej,
• montaż listew narożnych i cokołowych,
• wykonanie warstwy zbrojącej,
• wykonanie wyprawy tynkarskiej,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
• roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane
z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową .
• materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych składa się z następujących materiałów:
• preparat gruntujący, wzmacniający podłoże,
• zaprawa klejowa do przyklejania styropianu,
• płyn gruntujący pod tynk,
• tynk cienkowarstwowy mineralny,
• tynk cienkowarstwowy silikonowy
Materiałami uzupełniającymi systemu są:
• listwy cokołowe,
• listwy narożna z siatką,
• siatka z włókna szklanego,
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• kołki do mocowania płyt izolacji termicznej,
Izolacje termiczną budynku stanowi:
• styropian EPS 40 gr. 18 cm, λ=0,040 [W/mK] – ściany zewnętrzne
• styropian EPS 40 gr. 2cm, λ=0,040 [W/mK] – ościeża okienne
• wełna mineralna gr. 18cm, λ=0,033 [W/mK] – ściana oddzielenia p-poż
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy wykonywaniu dociepleń należy stosować typowe narzędzia budowlane używane przy
wykonywaniu tynków tradycyjnych i gładzi gipsowych :
• szczotki z włosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
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•

kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakładania zaprawy klejowej na płyty izolacji
termicznej,
• pace zębate (10-12 mm) i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku,
• pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
• długie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych płyt styropianowych,
młotki murarskie,
• pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
• pędzle, wałki i kratki malarskie, miary, taśmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych można stosować następujące
elektronarzędzia:
• wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej,
• wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych,
• osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą:
• wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem,
• mieszarki,
• betoniarki o poj. 150 dm3
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekka mokrą
wygląda następująco:
• przygotowanie i uzupełnienie odspojonych warstw podłoża z uprzednim zagruntowaniem
– w razie potrzeby.
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• montaż listew startowych i siatek
• przyklejenie płyt izolacyjnych (styropianowych/z wełny mineralnej)
• dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt – kotwami systemowymi.
• wykonanie podkładu klejowego pod siatkę
• montaż narodników
• zamocowanie siatki z włókna szklanego
• wykonanie podkładu tynkarskiego
• wykonanie tynku cienkowarstwowego
Zalecenia wykonawcze oparte są na wytycznych określonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i
wytycznych producentów systemów dociepleniowych.
Roboty dociepleniowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejestrowane
w Dzienniku Budowy. Do wykonania ocieplenia można używać tylko i wyłącznie materiałów
posiadających certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną wybranego systemu
dociepleniowego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych
systemów dociepleniowych.
Robót dociepleniowych nie należy wykonywać przy następujących warunkach
atmosferycznych:
• temperatura powietrza poniżej +5oC i powyżej +25 oC;
• występują opady atmosferyczne;
• ściana jest silnie nasłoneczniona;
• występuje silny wiatr;
• zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu najbliższych 24h
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Ocena jakości robót elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badań i porównaniu ich wyników
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w poniżej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach
wykonania i odbioru robót.
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W
przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych poszczególnym asortymentom robót nie
będzie spełnione, należy uznać, że dany asortyment nie został wykonany prawidłowo i należy
wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole
z badań kontrolnych należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby
doprowadzenia do zgodności z wymaganiami.
Dokonując oceny jakości robót elewacyjnych metodą lekką mokrą należy uwzględnić wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom ocieplania ścian zewnętrznych określone w
Instrukcji ITB Nr 334/2002.
Ogólne wymagania stawiane wszystkim elementom metody :
• zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
• przestrzeganie ogólnych zasad wykonywania robót dociepleniowych.
Szczegółowe wymagania stawiane fakturze zewnętrznej:
• dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawędzi tynkowanych – wg
tabeli 1,
• widoczne miejscowe nierówności tynków – niedopuszczalne,
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•
•
•
•

pęknięcia na powierzchni tynków – niedopuszczalne,
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża - niedopuszczalne,
trwałe ślady zacieków na powierzchni tynku - niedopuszczalne
odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do
podłoża – niedopuszczalne.

Asortyment robót

Odchylenia
powierzchni od
płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii
prostej

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od
kierunku
pionowego

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od
kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

Tynk
cienkowarstwowy

nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej o
długości 2 m

nie większe niż 2
mm na 1 m i nie
większe niż 10 mm
na wysokości jednej
kondygnacji oraz
do 30 mm na całej
wysokości budynku

nie większe niż 3
mm na 1 m i
ogółem nie więcej
niż 6 mm na całej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi

nie większe niż 3
mm na 1 m

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
[m2] – powierzchnia ocieplenia,
[m] – listwy narożne i cokołowe,
[szt] – łączniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Odbiór robót
Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych prowadzonych
na zasadach
określonych w warunkach ogólnych ST.
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót:
• po dostarczeniu materiałów na budowę,
• po przygotowaniu podłoża pod ocieplenie,
• po wykonaniu warstwy ocieplającej,
• po wykonaniu warstwy zbrojonej,
• po wykonaniu faktury zewnętrznej.
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych.
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować:
• sprawdzenie spadków,
• sprawdzenie równości podłoża,
38 | S t r o n a

• sprawdzenie wilgotności podłoża.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:
• sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,
• sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej
wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody,
• sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
• sprawdzenie, czy płyty styropianowe nie stykają się z materiałami zawierającymi w swym
składzie substancji rozpuszczających polistyren.
Odbiór warstwy zbrojonej powinien obejmować:
• sprawdzenie grubości warstwy kleju,
• sprawdzenie ciągłości i wymaganych zakładów tkaniny zbrojącej,
• sprawdzenie równości powierzchni.
Odbiór faktury zewnętrznej powinien obejmować:
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni i krawędzi,
• sprawdzenie równości powierzchni,
• sprawdzenie jednolitości faktury,
• sprawdzenie jednolitości koloru,
• sprawdzenie zgodności kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.
Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
a następnie odbiór potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót
dociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót
i sporządzić protokół odbioru robót.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
• Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków,
ITB, Warszawa 2002.
• Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty
wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa
2003.
• Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

SST 07 – Izolacje cieplne stropu poddasza nieużytkowego (CPV 45321000-3)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych dociepleniem stropu poddasza nieużytkowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji cieplnej stropu poddasza nieużytkowego za pomocą
płyt z wełny mineralnej gr. 22cm
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Przyjęto ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej o gr.22cm λ=0,036
Materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnej powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez Producenta
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie robót mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska oznakowanie znakiem
budowlanym , co oznacza , że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , bądź
uznano za regionalny wyrób budowlany.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robót, zaakceptowanego przez Inżyniera (narzędzia ręczne do cięcia płyt wełny,
elektronarzędzia).
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z
płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka
transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie
transportu.
Płyty i maty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym
podłożu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami
wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p.poż.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych.
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Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny
być układane na styk lub zakład. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo,
tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie
powinny mieć stałą grubość. Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i
równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych
nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paraizolacji lub
izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:
• zgodnością z BN-84/6755-08,
• gęstością 40-140 kg/m3
• wilgotnością nie przekraczającą 2%,
• współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK,
• niepalnością wg PN-93/B-02862,
• zakresem temperatur stosowania -5ºC – +25ºC,
• włókna powinny być hydrofobizowane,
• posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
Jednostką obmiarową izolacji cieplnych (termoizolacji) jest 1 m2
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Odbiór robót
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
– po dostarczeniu materiałów na budowę,
• po przygotowaniu podłoża,
• po wykonaniu warstwy ocieplającej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
• równości, czystości i suchości podłoża,
• jakości wykonania paraizolacji.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:
• jakości zastosowanych materiałów,
• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć
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wszystkie dokumenty.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.”
Polskie normy:
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
• PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wełna mineralna
• PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiały budowlane. Badania niepalności

ST 08 - Roboty elewacyjne (CPV 45443000-4)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru okładzin cokołu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie okładzin ściennych cokołu, mających cel ochronny i dekoracyjny, wykonanych
z betonu architektonicznego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Zastosowanym materiałem na okładziny części cokołowej budynku są płyty betonowe
prefabrykowane
wzmocnione włóknami szklanymi, zwanymi też płytami fibro-betonowymi, które mogą być
stosowane jako okładzina ścian wewnętrznych, fasad zewnętrznych i pokrycie podłóg. Samo
włókno szklane jako zbrojenie jest materiałem znacznie trwalszym niż włókno polipropylenowe.
Płyty są elementami betonowymi w związku z tym możliwe jest występowanie odbarwień,
charakterystycznych dla betonu w gradacji szarości ( od ciemno szarych do jasno szarych), ideą
płyt jest ich naturalny wygląd(betonowy). Z założenia płyty nie mają być identyczne. W związku
z tym występują różnice w odcieniach oraz niejednolitość płyt.
Elementy można montować poprzez:
a) klejenie
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b) kotwienie - na kotwy złożone z wkrętów dwu-gwintowych z kołkami zakończone ozdobnymi
nakrętkami ze stali nierdzewnej
c) systemy fasadowe - ogólnodostępne na rynku rozwiązania dla kamienia i betonu
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Płyty okładzinowe są dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami,
przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem.
Podczas rozładunku i przenoszenia palet na budowie należy zachować szczególną ostrożność
aby nie narazić ładunku na zderzenia z innymi obiektami. Podnoszenie palet powinno odbywać
się przy zastosowaniu właściwych maszyn używanych w odpowiedni sposób, tak aby nie
uszkodzić podstawy palety. Ponadto palety powinny być ułożone na budowie na twardym,
równym i czystym całkowicie poziomym podłożu w taki sposób aby ze wszystkich stron pozostał
odstęp pomiędzy poszczególnymi paletami. Każda paleta powinna zawierać zatwierdzony list
zgodny z numerem i zawartością palety. Ponadto kamienie znajdujące się na palecie powinny
zostać wcześniej zidentyfikowane pod kątem miejsca, w którym zostanie umieszczony każdy z
elementów.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod
okładziny powinno być równe i gładkie. Montaż musi przebiegać w odpowiednich warunkach
po starannym przygotowaniu kamienia oraz powierzchni, w czystości, bez pyłu. Kamień
montowany musi być poziomami. W przypadku zastosowania płyt na elewacji, płyty należy
zabezpieczyć impregnacją fabryczną.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Podczas odbioru płyt z betonu architektonicznego, przeznaczonych do wykonania okładzin
należy sprawdzić:
• Ilość dostarczonego betonu architektonicznego,
• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować np. zwichrowanie, łukowatość,
rombowatość płytek),
• prawidłowość zachowania wymiarów.
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Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2.
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Odbiór robót
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:
• odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji,
• odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,
• odbiór gotowej okładziny.
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:
• przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak
głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),
• prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i
pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z
dokładnością do 1 mm,
• szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z
dokładnością do 0,5 mm,
• jednolitość barwy lub wzoru płytek.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
• Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”

SST 09 - Montaż instalacji piorunochronnej (CPV 45312311-0)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji piorunochronnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji odgromowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z
wykonaniem niżej wymienionych robót:
• montaż nowych zwodów na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,
• montaż przewodów odprowadzających n/t i p/t z drutu Fe/Zn φ8mm
• montaż przewodów uziemiających,
• wykonanie uziomu otokowego
• podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu
• montaż skrzynki probierczej
• pomiar instalacji odgromowej
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Materiały
Wykonawca zobowiązanych jest do przedłożenia dokumentów w celu potwierdzenia, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowe składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inwestora.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich
zanieczyszczenia.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Sposób układania przewodów
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu
nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie
wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można
zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone
przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w
części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych.
Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe.
Zaciski probiercze
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości
ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby
zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu
odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności.
Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z Polską Normą. Wartość oporności
uziemienia nie może być większa od 30 omów.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano—montażowych.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w
jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. Obmiar powinien być wykonany w sposób
jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,
dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie
załącznika.
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są:
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• metry [m] dla przewodów, drutów, bednarki,
• sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Odbiór robót
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robót
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny
być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokoły badań.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
• Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.
• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: obiektów budowlanych - Zasady
ogólne.
• PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
zagrożenie życia
• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach
• PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napięcia.
• PN-IEC-60364-4-41
Ochrona
dla
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwporażeniowa. PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• 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 Póz.
Zmianami).

SST 10 - Słoneczne moduły fotoelektryczne (Kod CPV 09331200-0)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.
1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu
elektrowni słonecznej o łącznej mocy nominalnej modułów 9,92kWp obejmujących:
• roboty przygotowawcze
• montaż konstrukcji wsporczej,
• montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,
• rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,
• połączenia kablowe elementów instalacji
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
Fotowoltaika - przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej
wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska
fotowoltaicznego.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Materiały
Panele fotowoltaiczne należy montować na konstrukcji wsporczej, przy czym:
• muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania oraz
dostępnych powierzchni montażowych,
• nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty,
• muszą uwzględniać szerokość geograficzną pod kątem średniorocznego nasłonecznienia,
• ich rozmieszczenie i konfiguracja połączenia musi zapewniać jak największy uzysk
energii,
• ich rozmieszczenie musi pozwalać na swobodny dostęp eksploatacyjny do każdego panelu,
• panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z
normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Konstrukcja wsporcza
System fotowoltaiczny należy zamocować do dachu za pomocą specjalnego systemu
montażowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy dla danej lokalizacji.
Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca
uszczelni wszystkie przejścia przez poszycie dachowe, ściany budynku do pełnej szczelności. W
przypadku braku możliwości lokalizacji paneli na płaszczyźnie południowej, należy zainstalować
je na konstrukcjach kierunkujących.
Przetwornice DC/AC
W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostaną inwertery.
Ze względu na stopień ochrony IP65 dopuszcza ich pracę na otwartej przestrzeni. Lokalizację
inwertera uzgodnić z Użytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera dobrać w
zależności od mocy i układu instalacji u Użytkowników.
Wymagania szczegółowe:
Dla instalacji ≥ 3 kWp oraz < 10 kWp:
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Podstawowe parametry

Wartość

Sprawność Europejska
Poziom emisji hałasu
Maksymalny prąd wejściowy
Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość
rozłącznika DC)
Maksymalne napięcie wejściowe
Minimalne napięcie wejściowe
Moc wyjściowa
Ilość faz
Napięcie wyjściowe
Wartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy
nominalnej
Wbudowany WLAN (wifi)

≥ 96 %
≤ 59,5 dB
Min 11 A na każde MPPT
Min 11 A
Min 800 V
Max 180 V
3 – 9 kVA
Min 3
230 V / 400 V
Max 3 %
Tak

Dopuszcza się zastosowanie falowników jednofazowych w instalacjach ≥ 3 kWp pod warunkiem
zastosowania trzech falowników tego typu osobno na każdą z przyłączanych faz. Instalacje
fotowoltaiczne ≥ 3 kWp muszą obsługiwać trzy fazy.
Instalacja prądu stałego i przemiennego
Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna zostać
zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o
odpowiednim przekroju żył roboczych. Przewody należy dobrać pod względem obciążalności
prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable
łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) będą
mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami Wartość zniekształceń
nieliniowych THD przy mocy nominalnej Max 3 % Wbudowany WLAN (wifi) Tak Lp . Podstawowe
parametry Wartość Sprawność Europejska ≥ 97,4 % Poziom emisji hałasu ≤ 65 dB Maksymalny
prąd wejściowy Min 11 A na każde MPPT Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość
rozłącznika DC) Min 11 A Maksymalne napięcie wejściowe 1000 V Minimalne napięcie
wejściowe Max 400 V Ilość faz Min 3 Napięcie wyjściowe 230 V / 400 V Wartość zniekształceń
nieliniowych THD przy mocy nominalnej Max 3 % Wbudowany WLAN (wifi) tak
samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także koryta kablowe, w których zostaną ułożone
zarówno przewody DC jak i AC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów
fotowoltaicznych należy zarobić złączki, natomiast na końcach przewodów podłączanych do
inwertera, należy zarobić złączki dostarczone od producenta inwertera. Od inwertera
poprowadzić przewód prądu przemiennego do rozdzielnicy prądu w budynku (dopuszcza się
prowadzenie wewnątrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrój przewodu dobrać na
etapie projektowania natomiast trasę przewodu uzgodnić z Użytkownikiem. Przewód prądu
przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzić w korytkach kablowych. Miejsca
przejść przez ściany uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. Po stronie użytkownika leży
dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i
wytycznych OSD.
Proponowane parametry kabli do paneli PV:
A. Oprzewodowanie strony AC
Między Falownikiem, a rozdzielnią główną należy poprowadzić okablowanie miedziane o
parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrój
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przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz
warunków zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia Użytkownika zostanie wyposażona w
zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego Falownika.
B. Oprzewodowanie strony DC
Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno się charakteryzować
następującymi parametrami:
• napięcie znamionowe: 1000VDC,
• podwójna izolacja,
• przekrój min. Ø4,0mm2,
• żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
• izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa
(LSZH) dla których temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C,
• powłoka: odporna na UV.
Układy pomiarowe
Układ pomiarowo-rozliczeniowy
W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a także
pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt dostarczy i
zainstaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgłosi do lokalnego OSD przyłączenie
mikroinstalacji.
Instalacja odgromowa
Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm.
Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą
normą PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.
Ochrona przeciwprzepięciowa i przed zwarciami
Ochronę przeciwprzepięciową i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi normami.
Ochrona przeciwporażeniowa
W przypadku zastosowania inwertera umożliwiającego przepływ prądu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, należy zastosować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie
instalacji zmiennoprądowej. Należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC60364.
Wykończenia
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby
jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów
(okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki
izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia
takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z
Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim. Wszelkiego
rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do
zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za
wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w STWOiR i projekcie. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i
Projektanta. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub
odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy, na własny koszt. Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do
asortymentu materiałów środkami transportu. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie
ładunku i bezpieczeństwo transportu. Wewnątrz obiektu urządzenia będą transportowane z
wykorzystaniem zwykłych przejść
komunikacyjnych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy,
że zapewnione są warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych i dysponuje planem „BIOZ”, a elementy budowlano-konstrukcyjne, mające
wpływ na montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej odpowiadają założeniom projektowym.
Montaż modułów fotowoltaicznych, ustalenie położenia samej konstrukcji i dopasowanie do
niej poszczególnych elementów w należy wykonać w sposób uniemożliwiający powstanie
nieuwzględnionych w obliczeniach, statycznych i dynamicznych naprężeń szkła.
Montaż konstrukcji
Konstrukcje wsporcze mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Montaż i
podłączanie rozdzielni głównej oraz układu pomiarowo – rozliczeniowego Po wykonaniu
namiarów geodezyjnych należy wypoziomować konstrukcję. Następnie należy wprowadzić
kable podejściem kablowym. Należy przykręcić skrzynkę rozdzielczą oraz skrzynkę układu
pomiarowo – rozliczeniowego do konstrukcji zgodnie z technologią podaną przez producenta.
Podłączyć aparaty zgodnie z projektem. Układ pomiarowy winien prowadzić pomiar ilości i
jakości wyprodukowanego prądu oraz spełniać wymagania dla uzyskania świadectw
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pochodzenia. Licznik energii winien być wyposażony w moduł komunikacyjny np. PLP51
umożliwiający transmisję danych pomiarowych
Zabudowa linii kablowej.
Między stacją transformatorową a układami rozliczeniowymi kabel prowadzić po linii
uzgodnionej w dokumentacji. Technologia ułożenia zgodna ze stosowną normą. Na zbliżeniach
i skrzyżowaniach rury ochronne.
Montaż modułów PV.
Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Należy
zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów, aby nie uległa
porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię
należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie paneli powinno być
umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na której będzie
znajdowała się farma fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą być starsze niż
jeden rok od daty wyprodukowania i posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na
identyfikację (nr seryjny).
Montaż przewodów.
Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie osoba
posiadająca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac
montażowych systemów PV. Kable solarne prądu stałego należy układać tak, aby plusowy i
minusowy zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię. Powinny być przymocowane do
górnego profilu konstrukcji nośnej opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV
czarne (plastykowymi), aby nie miały kontaktu z powierzchnią pod modułem PV. Należy
pamiętać, że moduł fotowoltaiczny wytwarza napięcie bezpośrednio w momencie naświetlenia
go przez promienie słoneczne, wobec czego podczas montażu należy stosować narzędzia i
środki zapewniające bezpieczeństwo od porażeń prądem elektrycznym. Przewody po stronie
DC jak i AC miedzy przetwornicą a rozdzielnią główną ułożyć po trasie najbardziej optymalnej
pod względem rozłożenia i długości kabli do układu pomiarowo – rozliczeniowego.
Montaż przetwornic.
Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według
instrukcji producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej
instalacji. Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach
połączonych mechanicznie z konstrukcją modułów PV od strony północnej, w ten sposób, aby
chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych.
Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak wyświetlanie aktualnego statusu instalacji
fotowoltaicznej.
Instalacja odgromowa (system LPS).
Montaż instalacji odgromowej.
Instalacja piorunochronna składa się z następujących elementów:
• zwodów pionowych w postaci iglic rozmieszczonych na powierzchni ziemi
w miejscach wskazanych na planie,
• połączenia uziemienia z masztami oraz konstrukcją wykonać za pomocą
równoważnego przekroju jak uziemienie.
• złącza kontrolne będą znajdowały się w miejscach połączeń masztów z bednarką
ocynkowaną. Natomiast w przypadku konstrukcji, przyłączenia wykonać
w miejscach do tego przeznaczonych.
Bednarkę w miejscach przyłączenia z konstrukcją kształtujemy w „zetkę” w celu przykręcenia
uziemienia do konstrukcji. Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać pomiarów
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rezystancji uziemienia oraz pomiarów rezystancji skuteczności połączeń. Protokoły i metrykę
urządzenia dołączyć do teczki odbiorowej. Całość robót powinna wykonać firma posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wymagana jakość materiałów powinna być
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub innym równorzędnym
dokumentem.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.
W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrów i właściwości stosowanych ogniw
i modułów słonecznych Wykonawca winien zapewnić:
• symulator słoneczny do pomiarów “jasnych” i „ciemnych” charakterystyk prądowonapięciowych oraz innych krytycznych dla ogniw słonecznych parametrów fizycznych
(prąd i napięcie zwarcia, moc ogniwa, współczynnik wypełnienia, współczynnik
temperaturowy).
• analizator spektralny do określenia zewnętrznej i wewnętrznej wydajności
kwantowej ogniw.
• miernik charakterystyk prądowo – napięciowych instalacji fotowoltaicznych (musi
umożliwiać wskazanie potencjalnych uszkodzeń i problemów w systemach
solarnych)
Wykonawca winien przeprowadzać pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej oraz
głównych parametrów zarówno pojedynczych modułów, jak i całych gałęzi modułów, mierzyć
charakterystyki elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperaturę i wartość padającego
promieniowania słonecznego) o parametrach co najmniej:
• pomiar napięcia wyjściowego modułu/łańcucha do 1000V DC,
• pomiar prądu wyjściowego z modułu/łańcucha do 10A DC,
• pomiar promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa,
• pomiar temperatury otoczenia i modułu, automatycznie lub za pomocą sondy
PT1000,
• pomiar wyjścia DC i znamionowej mocy z modułu/łańcucha,
• numeryczne i graficzne wyświetlanie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V),
pomiar rezystancji modułu fotoogniwa,
• mechaniczny inklinometr (miernik kąta odchylenia od pionu) do wyznaczenia kąta
padania promieniowania,
Ewentualnie w celu weryfikacji deklarowanych parametrów, na koszt Wykonawcy, zostaną
przeprowadzone badania charakterystyk prądowo napięciowych modułów w zewnętrznym
laboratorium. Zamawiający wskaże 5 modułów lub Wykonawca i Zamawiający wskażą po 4
modułów. Warunki pomiaru modułów słonecznych określone są normami PN EN 61215 i PNEN 60904-3. Raport z wykonanych kontroli jakościowych zawierający porównanie ze
standardowymi warunkami (SCT 1000 W/m2, 25°C) będzie załącznikiem do
dokumentacji powykonawczej.
Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy:
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1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny
z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodnioną z projektantem,
2) dokumentację montażu, tj.
• protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia,
• certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń,
• zatwierdzoną przez miejscowy Zakład Energetyczny instrukcję eksploatacyjną
generatora PV.
W czasie odbioru nastąpi:
• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,
• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,
• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
• sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu
urządzeniu, do którego jest podłączony.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót. Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych
robót wg stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,
że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi STWiOR, ich ilość podaje się w jednostkach SI.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostką obmiarową jest:
a) dla rozdzielni, szaf, tablic – [kpl]
b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – [szt] lub [kpl]
c) dla kabli i przewodów – [mb]
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Odbiór robót
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń i ułożenia
przewodów. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego lub Inspektor nadzoru
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną i STWiOR, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2
egzemplarzy,
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2) Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach,
3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów,
4) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
Zamawiającemu – jeśli dotyczy,
6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane
7) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawą płatności jest
cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). Kwota ryczałtowa pozycji TER będzie
uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji. TER jest integralną częścią
dokumentacji. Elementy robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych Umową. Ten
sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych
podanych w Dokumentacji technicznej i STWiOR. Przyjmuje się, że dany element opisany w TER
w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we
wszystkich dokumentach zamówienia, w tym w Dokumentacji technicznej. Przyjmuje się, że
elementy robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia
warunków Umowy. Cena jednostkowa winna bezwzględnie obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami oraz robotami tymczasowymi i
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne,
• wartość zużytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami ich zakupu,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami sprowadzenie montażu i demontażu,
• testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie Robót,
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana
Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
• ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające,
• wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania
Przedmiotu umowy.
• wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Ofercie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w TER jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją TER.
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Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań zostały
ujęte we wszystkich cenach jednostkowych. Uważa się, że cena za prace, których nie
przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe i ceny
wstawione dla innych elementów Robót. Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być
wykonywane w sposób kompletny opisany w Dokumentacji technicznej, STWiOR i z
zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. W przypadku błędu w
ustaleniu wartości Umowy przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena
elementu robót danej pozycji TER. Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat
importowych, itp.) wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny danej pozycji TER. Zakłada się,
że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie elementy,
których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Umowy.
10. Przepisy związane
• PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia
Śniegiem;
• PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
• PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego- Postanowienia ogólne.
• PN-HD 60364 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne niskiego napięcia.,
• Zespół norm PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
• Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
• PN-EN ISO 9488:2002 -Energia słoneczna -Terminologia.
• PN-EN 50380:2003 -Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów
fotowoltaicznych.(j.ang.) PN-EN 50461:2007 -Ogniwa słoneczne – Karta informacyjna produktu
i specyfikacja parametrów dla krystalicznych ogniw krzemowych. (j.ang.)
• PN-EN 50521:2009/A1:2012 -Złącza elektryczne do zastosowań w systemach
fotowoltaicznych -Wymagania bezpieczeństwa i badania. (j.ang.)
• PN-EN 60891:2010 – Elementy fotowoltaiczne – Procedury dla korekcji zmierzonych
charakterystyk I-V do określonych wartości temperatury i natężenia promieniowania (j.ang.)
• PN-EN 60904-1:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Część 1: Pomiar charakterystyk prądowonapięciowych elementów fotowoltaicznych. (j.ang.)
• PN-EN 60904-2:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Część 2: Wymagania dotyczące wzorcowych
ogniw słonecznych.
• PN-EN 60904-2:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Część 2: Wymagania dla elementów
wzorcowych do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego. (j.ang.)
• PN-EN 60904-3:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych
(PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem
wzorcowego widma promieniowania słonecznego. (j.ang.)
• PN-EN 60904-5:2011 -Elementy fotowoltaiczne -Część 5: Wyznaczanie równoważnej
temperatury ogniwa (ETC) elementów fotowoltaicznych (PV) metodą pomiaru napięcia
obwodu otwartego. (j.ang.)
• PN-EN 60904-7:2009 -Elementy fotowoltaiczne -Część 7: Obliczanie korekty niedopasowania
spektralnego w pomiarach elementów fotowoltaicznych. (j.ang.).
• PN-EN 60904-8:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Część 8: Pomiar czułości widmowej elementu
fotowoltaicznego (PV).
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• PN-EN 60904-9:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Część 9: Wymagania dla symulatorów
promieniowania słonecznego. (j.ang.)
• PN-EN 60904-10:2010 -Elementy fotowoltaiczne -Część 10: Metody pomiaru liniowości.
(j.ang.)
• PN-EN 61173:2002 -Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania
mocy elektrycznej -Przewodnik.
• PN-EN 61215:2005 -Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań
naziemnych -Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.)
• PN-EN 61277:2002 -Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy - Uwagi ogólne
i przewodnik. (j.ang.)-wycofana bez zastąpienia.
• PN-EN 61345:2002 -Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV). (j.ang.)
• PN-EN 61646:2008 -Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.)
• PN-EN 61683:2002 -Układy fotowoltaiczne -Stabilizatory mocy -Procedura pomiaru
sprawności. (j.ang.)
• PN-EN 61702:2002 -Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV)
układów pompujących. (j.ang.)
• PN-EN 61724:2002 -Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy.
• PN-EN 61725:2003 -Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych.
• PN-EN 61727:2002 -Systemy fotowoltaiczne (PV) -Charakterystyki uniwersalnych złączy
standardowych.(j.ang.)
• PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -Część
1: Wymagania dotyczące konstrukcji. (j.ang.)
• PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -Część
2: Wymagania dotyczące badań. (j.ang.)
• PN-EN 61829:2002 -Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) -Pomiary
charakterystyk prądowo-napięciowych w terenie. (j.ang.)
• PN-EN 62093:2005 -Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych - Założenia
kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego. (j.ang.)
• PN-EN 62124:2005 -Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące -Weryfikacja projektu. (j.ang.)
• PN-HD 60364-7-712:2007 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Fotowoltaiczne (PV) układy
zasilania.
• PN-EN 1991-1-3 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem
– strefa klimatyczna dla Polski;
• PN-EN 1991-1-4 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru
– strefa klimatyczna dla Polski;
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U z 2009 Nr 178
poz.1380 z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi
zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami),
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz.U.
z 2010 r. Nr 109 poz. 719),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.),
• Rozporządzenie M. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r.
Nr 121 poz. 1137 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn
zm.)
• 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),
• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.

SST 11 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia
(CPV 45311100-1)
2. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
modernizacją oświetlenia wewnętrznego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na
wykonaniu instalacji wewnętrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad
prowadzenia robót przy modernizacji oświetlenia wewnętrznego. Wykonanie robót
energetycznych obejmuje:
• Wymiana opraw wewnętrznych wraz ze źródłami światła i podłączenie do istniejącej
instalacji oświetleniowej.
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Materiały decydujące o bezpieczeństwie użytkowania powinny posiadać
certyfikaty bezpieczeństwa oraz aprobaty techniczne i poświadczenia zgodności z tymi
dokumentami. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie
Inspektora nadzoru. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby)
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innych producentów pod warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych oraz
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Dane techniczne oświetlenia:
• Napięcie znamionowe - 230 V
• Typ LED
Wszystkie oprawy powinny zapewniać dostateczne oraz równomierne oświetlenie
pomieszczeń, w których będą zainstalowna.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Prace można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów. Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do typu materiału.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę i utrzymywać niezbędne wyposażenie
zapewniające bezpieczeństwo zatrudnionemu personelowi. Wykonawca ma obowiązek
posiadać i okazać na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do
użytkowania oraz jego obowiązujące okresowe badania techniczne.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp.
niezbędnych do wykonania robót przy instalacjach elektrycznych. Przewożone środkami
transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego
transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie robót
Podstawę wymiany źródeł i opraw stanowi Audyt. Uzgodnienia sposobu wymiany źródeł światła
i opraw należy wykonać w porozumieniu z Inwestorem w czasie odpowiedniego dostępu do
poszczególnych pomieszczeń. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z możliwością
dostępu do pomieszczeń oraz możliwością wyłączenia poszczególnych obwodów. Oprawy
oświetleniowe sufitowe wymieniać w sposób odpowiedni dla danego typu oprawy:
przekręcanej, zawieszanej bądź montowanej w suficie podwieszanym. Klosze i odbłyśniki opraw
powinny być czyste i nieuszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą
przekraczać maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do
oprawy starannie uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W szczególności dotyczy to opraw
59 | S t r o n a

w hermetycznych. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw pozostaje bez zmian i została
wykonana ze względu na następujące parametry: natężenie i równomierność oświetlenia,
zabezpieczenie przed olśnieniem. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie
więcej niż ilość dotychczasowych opraw. Obwody oświetlenia podstawowego zabezpieczyć
zabezpieczeniem nadprądowym bez zmian parametrów. Uchwyty do opraw i należy mocować
przez: · wkręcenie w kołek rozporowy, · zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów.
W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne: - oświetlenie ewakuacyjne, - oświetlone
wewnętrznie znaki bezpieczeństwa. Oprawy będą wyposażone we własne baterie
akumulatorów z czasem podtrzymanie min 2h. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzu
będą spełniały równocześnie rolę oświetlenia awaryjnego i podstawowego. Oświetlone
wewnętrznie znaki bezpieczeństwa pracować będą w trybie pracy ciągłej. Będą zasilane z sieci
a w czasie zaniku napięcia z baterii akumulatorów.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz
„Warunkami techn. wykonania i odbioru robót bud.-montażowych – tom V - instalacje
elektryczne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo
kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie
zostały spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić :
• zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów,
• zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów
szczególnie pod względem bezpieczeństwa (czy nie występują widoczne uszkodzenia
wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa),
• obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się
pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła,
• dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie
pozostałych elementów wykazanych w punkcie 611.3 normy PNIEC 60364-6-61 „Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”
Należy wykonać następujące próby :
• sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,
• wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji,
• sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania,
• wykonać próby działania
• wykonać pomiar rezystancji uziemienia
• wykonać pomiary natężenia oświetlenia
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, służby
zaopatrzenia, urządzenia do badań i pomiarów materiałów i robót. Wykonawca winien
posiadać zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowo – badawczy są
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar
Jednostką obmiaru jest sztuka lub komplet zamontowanego osprzętu
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Odbiór robót
Przy przekazywaniu wymienionych opraw i źródeł światła w instalacjach oświetlenia
wewnętrznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
• protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
• protokół pomiarów średniego natężania oświetlenia na stanowiskach pracy,
• atesty materiałowe.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i
Wykonawcą
10. Przepisy związane
● PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
● PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
●
PN-IEC-60364-4-41
Ochrona
dla
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona
przeciwporażeniowa.
● PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
● PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.
● PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa,
● PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobór i montaż
wyposażenia
elektrycznego,
● PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie z
przepisami,
● PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
● N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
● N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,
● BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego,
● BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,
● ZN-96/MP-13-K1203 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napięcie znamionowe 0,6/1kV,
● PN-HD 603 S1 - Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV,
● IEC 60502-1 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłoczonej oraz osprzęt do nich na
napięcie znamionowe od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Część 1: Kable na napięcie
znamionowe 1 kV (Um = 1,2 kV) i 3 kV (Um = 3,6 kV)
● PN-EN 50086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi.
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● PN-EN 61330:2001 „ Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napięcia na niskie
napięcie”
● PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) – Urządzenia elektroenergetyczne. Wysokonapięciowa
aparatura rozdzielcza i sterownicza. Wspólne wymagania i badania.
● PN-88/E-05150 : IEC 298 (1981) – Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych
na napięcie powyżej 1kV do 72,5kV włącznie.
● PN-IEC 439-1 + AC (1994) – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w
pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)
● 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
● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
● Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy
urządzeniach elektroenergetycznych.

62 | S t r o n a

