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Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urządzeń, znaków
towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów

technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku

wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i
materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są pełnobranżowe wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Projekt wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu
Małym”

1.2. Przedmiot inwestycji

ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje nową aranżację wnętrz istniejących pomieszczeń, nie ingerując w dotychczasowy podział
funkcjonalny. Konstrukcja obiektu zasadniczo nie ulega zmianie, jedynie w Sali Głównej zamiast jednego okna
projektujemy drzwi wyjściowe zewnętrzne na taras który w przyszłości zostanie odrębnie opracowany.
Dodatkowo dotychczasowa scena prostokątna ze schodkami po dwóch stronach zmieni swój kształt na
półokrągły i zostaną zlikwidowane schody wejściowe tak by wejście na scenę odbywałoby się jedynie przez
pomieszczenie 04.PRZEJŚCIE TECHN. NA SCENĘ znajdujące się  z lewej strony sceny.

Zakres inwestycji obejmuje również częściową wymianę instalacji c.o. w podłodze w części hollu i Sali Głównej
aż do kotłowni zgodnie z przedmiarem robót instalacji c.o.

Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości Dobrzeń Mały przy ulicy Opolskiej 113.

Opracowanie zawiera niezbędne modyfikacje rozwiązań funkcjonalnych.

Projekt obejmuje aranżację wnętrz w stadium wykonawczym w branży architektonicznej.

Przewiduje się również nowe instalacje elektryczne i teletechnicznych w obiekcie z dostosowaniem ich do
projektowanej aranżacji.

LOKALIZACJA  OBIEKTU:

Działka i znajdujący się na niej budynek, usytuowane są w centrum miejscowości Dobrzeń Mały. Budynek
użyteczności publicznej jest podzielony na trzy części:

- od strony południowo-wschodniej znajduje się główne wejście do części parterowej, niepodpiwniczonej,
przeznaczonej na imprezy kulturalno-rozrywkowe z małym zapleczem gastronomicznym oraz toaletami
ogólnodostępnymi i pozostałymi pomieszczeniami technicznymi. Nad Salą znajduje się poddasze, które nie jest
przystosowane do użytkowania i nie jest objęte zakresem opracowania.

- od strony południowo- zachodniej, frontowej, znajdują się pomieszczenia służące wyłącznie dla potrzeb straży-
są to stanowiska postojowe wozów bojowych z zapleczem administracyjno-socjalnym. Niniejsza część nie jest
objęta opracowaniem.

- od strony północno- zachodniej znajduje się pomieszczenie Sołtysa i Mniejszości Niemieckiej wraz z
pomieszczeniem socjalnym i kotłownią. Niniejsza część nie jest objęta opracowaniem.

Obiekt będący przedmiotem opracowania posiada własną wydzieloną powierzchnię na miejsca parkingowe,
znajdującą się od strony zachodniej budynku.

Sąsiednia działka od strony wschodniej budynku posiada teren biologicznie czynny w postaci terenów zielonych
na których organizowane są Targi Staroci i festyn szkolny.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Lokal na planie dosyć regularnego prostokąta. Wejście główne od strony ul. Opolskiej  bez klatki schodowej
zewnętrznej z poziomu +/-0,00m. Dodatkowo istnieją zamknięte dwa wejścia boczne i nowo projektowane
drzwi które będą funkcjonować jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne obiektu. Scena Sali Głównej znajduje się
na poziomie +0,96m i jest dostępna z pomieszczenia 04.Przejście techn. na scenę za pomocą klatki
schodowej.Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodociągową z wodociągu wiejskiego (bez zmian)

- kanalizację sanitarną przyłączoną do kanalizacji wiejskiej (bez zmian)

- wentylację grawitacyjną (bez zmian)

- instalację c.o. z własnej kotłowni (zakres obejumuje częściową wymianę instalcji c.o. na nową)
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- instalację elektryczną (w części objętej opracowaniem przystosowuje  się istniejącą instalacje elektryczną i
teletechniczną)

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:
a) całością Materiałów Przetargowych,
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
c) warunkami fizycznymi,  prawnymi, środowiskowymi,  itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania
się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn
i urządzeń, za montaż i uruchomienie , za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne
doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi są:
 dokumentacja projektowa,
 przedmiary robót,
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące
w projekcie wykonawczym inwestycji.
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1. WSTĘP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt
wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w projekcie przebudowy obiektu.

Inwestor: URZĄD GMINY DOBRZEŃ WIELKI
46-081 DOBRZEŃ MAŁY, ul. Namysłowska 44

3. Zakres robót objętych ST

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte
w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług
i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
45000000-7 Roboty budowlane

4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz
fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą
załącznik do Specyfikacji.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych,
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą
i Projektantem.

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, ST,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji

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

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji

projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną

w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia
wszelkich wad.

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy,
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego
do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń,
jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy

wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą

i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej
osoby(ób).

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
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polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty
i stanowią jej część.

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców
tej osoby.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać
na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe
w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę.
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w drodze zapytań
do Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie dokumentacji
przetargowej.

2. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy następujące dokumenty:

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robót).

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej
zapłacie.
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4. Zaplecze budowy
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

5. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych
przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one
Wykonawcę.

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń.

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania;

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót,
obciążają Wykonawcę.

9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.
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10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 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 terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

14. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami kontraktu.

2. MATERIAŁY

1. Akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien
zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
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2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 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.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały
lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące,  i mają one jedynie charakter informacyjny
i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów
i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń
o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach
technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą
trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji
co najmniej 3- letnim licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej
niż wyspecyfikowano w dokumentacji.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych,
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
 współpracę i pomoc Wykonawcy,
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

6. Przechowywanie i składowanie materiałów

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.
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3. SPRZĘT

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 Dokumentacji Projektowej i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub
stałe) konieczne do wykonania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna
z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów,
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt
i nadmiar Materiałów.
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

2. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu
i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń.
Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły
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zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać
aktualnie obowiązującym normom.

3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych
na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

2. 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.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
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6. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika,
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienia przez Inspektora harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury 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 dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się
do jego treści.

2. Księga obmiaru robót
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego. Szczegóły patrz pkt. 7.1.

3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
 decyzję o pozwoleniu na budowę,
 protokół przekazania placu budowy,
 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
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 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 harmonogram budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające

utylizacji,
 korespondencja na budowie.

5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością wymaganą do umownych płatności.

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie
określającą wykonany pomiar.
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.

3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4. Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIÓR ROBÓT

1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
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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.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także
Inspektora.

3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia.

5. Gwarancje i rękojmie

Ustala się, że w okresie gwarancji (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania Świadectwa Przejęcia)
i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do przeprowadzania na własny
koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca
dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód
będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są
skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego.
Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania
Świadectwa Przyjęcia.
Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) określono w umowie
na wykonanie prac realizacyjnych.

6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
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7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
 projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
 dziennik budowy – oryginał i kopię,
 obmiar robót (jeśli jest wymagany),
 wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 protokóły prób i badań,
 protokóły odbioru robót zanikających,
 rozliczenie z demontażu,
 wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
 wykaz przekazywanych kluczy,
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
 inne dokumenty wymagane przez inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym
przez komisję.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

1. Ustalenia ogólne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie
robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
w ST i Dokumentacją Projektową.
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robót tymczasowych i prac
towarzyszących.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmować  w szczególności:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,
 roboty geologiczne,
 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na bhp,
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty
ogólne wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,

 koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
 zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie

jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony (odebrany) przez

inspektora, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o wykonane elementy
robót w danej branży.

Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.  Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
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2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi
Wykonawca.

3. Warunki Umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi

zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie podłoży i podkładów
z zapraw , które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt wykonawczy
modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót związanych z wykonaniem
podkładów i podłoży z zapraw. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie posadzki z zaprawy
samopoziomującej oraz wykonania podlewek i uzupełnień obetonowania węzłów i pachwin zaprawą
cementową.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Do wykonania podłoży i podkładów z zapraw i betonu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
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materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1. Wylewka samopoziomująca

Gotowa, uszlachetniona zaprawa w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie
wiążącą płynną masę o bardzo dobrej rozpływności i wydajności, posiadającą wystarczające parametry dla
typowych zastosowań. Produkt powinien być zgodny z PN EN 13 813/2003 CT klasy C20, F7, E10, B1.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

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 Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do robót muszą korzystać z następującego sprzętu:
 mieszarki do zapraw,
 betoniarki wolnospadowej,
 przenośnych zbiorników na wodę,
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
 polewaczek do pielęgnacji betonu,
 elektronarzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

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

Wylewka samopoziomująca
Ilość wody określoną na opakowaniu wylewki należy wlać do litra zimnej wody do czystego naczynia.
Intensywnie mieszając, wsypać zawartość worka, a następnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej
konsystencji, zwracając uwagę, by nie było grudek suchej masy. Należy stosować odpowiednie mieszadła
przeznaczone do mas szpachlowych. Nie wolno dodawać więcej wody niż jest to podane. Wylać masę na
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zagruntowane podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą gładkiej kielni lub odpowiedniej rakli do
dużych powierzchni. W miarę możliwości należy wylewać wymaganą grubość warstwy w ramach jednego cyklu
roboczego. W przypadku wylewania masy w kilku cyklach roboczych należy kolejną warstwę nakładać na
jeszcze wilgotną poprzednią warstwę niezwłocznie, gdy tylko będzie można po niej chodzić. W przeciwnym
wypadku wylaną już warstwę pozostawić do wyschnięcia przez 24 godziny, a następnie zagruntować gruntem
głębokopenetrującym i po 8 - 12 godzinach wylać kolejną warstwę masy. Posadzka powinna być wylana z
uwzględnieniem dylatacji podłoża. Maksymalna powierzchnia bez dylatacji: 25 m2, przy długości jednego boku
max. 5m. W celu poprawienia jakości powierzchni i lepszego rozpływania się masy należy ja niezwłocznie po
wylaniu przewalcować wałkiem odpowietrzającym. Przeszlifowanie po 24 godzinach za pomocą papieru o
uziarnieniu 40 - 60 poprawia jakość powierzchni i zwiększa jej chłonność.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robót

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną wyżej.

 Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny

i pomiary),
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności

przedłożonych przez dostawców.

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej

łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm,
 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm

długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują
odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką
obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest m3.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór następuje po stwierdzeniu
zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność
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wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt
6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót,
 równości podkładu,
 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty

i poziomicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm,
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
 prawidłowości wykonania spadków.

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m3 elementu obejmuje:
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie elementu,
 wykonanie podłoży lub podkładów z zapraw lub betonu,
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
W cenę wlicza się także wszelkie inne roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac określonych
w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu

ziarnowego - Metoda przesiewania.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły

dla budynków.
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -

Terminologia, podział i główne elementy składowe.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych

temperatur.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z pracami murowymi przy użyciu bloczków gazobetonowych które zostaną wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Projekt wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej
sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową.
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścian
murowanych – z bloczków z betonu komórkowego odmiany lekkiej, grubości 24cm, 12 cm oraz 10cm.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z własna wiedza i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę
i zmodyfikowana ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Roboty murowe należy wykonywać z materiałów o parametrach równoważnych do tych które zostały
wymienione w dokumentacji projektowej.

Bloczki gazobetonowe

Są to bloczki wykonane z materiału, który jest rodzajem lekkiego betonu otrzymywanego poprzez
wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod odpowiednim ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w
wyniku czego powstają w nim jednorodne pory, zwane komórkami. Elementy gazobetonowe są precyzyjnie
wyprodukowane. Wysoka dokładność umożliwia wykonanie muru na cienką spoinę oraz umożliwia
zastosowanie cienkowarstwowych tynków. Przed nałożeniem tynku cienkowarstwowego należy na całej
powierzchni ściany wykonać warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego za pomocą zaprawy klejącej do
ociepleń. Tynki mineralne dobrze chronią podłoże, są paroprzepuszczalne, więc znakomicie współpracują z
paroprzepuszczalną warstwą ściany z bloczków.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie). Zaprawę cementową kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na
budowie zgodnie z  zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Prawidłowe wprowadzenie robót
murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku,
wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować:
 pion murarski,
 łatę murarską,
 poziomnicę uniwersalną,
 łatę kierunkową,
 warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,
 sznur murarski,
 kątownik murarski,
 wykrój.

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować:
 kastrę na zaprawę,
 zafel do zaprawy,
 szkopek do wody,
 palety na elementy murowe,
 wiadra.

Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować:
 młotek murarski,
 oskard murarski,
 przecinak murarski,
 puckę murarską,
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 drąg murarski,
 szlifierkę kątową.

Do murowania zaleca się stosować:
 kielnię murarską,
 czerpak,
 łopatę do zaprawy,
 rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementów murowych

Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego składowania
i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy
transportować i składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania
zawilgoceń. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych przez producenta
w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem,
wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego
np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały
w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe sprawdzając
zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na których mają być
wzniesione ściany (ław fundamentowych, stropów itd.). Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów murowych

i grubości spoin,
 elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco,
 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy,
 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
 nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem,
 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
 liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%,
o w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%,

 konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C,
 murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów,
 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez okrycie
grubą folią budowlaną,

 należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy (zwykła
lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie należy wykonywać ścian o wysokości większej niż 3,0 m
(ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany o grubości 240 mm).

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
 zakończyć roboty stanu surowego,
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 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
 sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem wilgoci. Jakość wykonania pierwszej
warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej
wypoziomowanie i zgodność wymiarową z założeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy ściany stosować należy długie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od
poziomu konstrukcji pod pierwszą warstwę muru są większe od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm na
długości 10,0 m przed położeniem pierwszej warstwy należy wykonać wyrównanie konstrukcji za pomocą
zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa elementów murowych nie powinna wystawać poza krawędź stropu lub
fundamentu na więcej niż 15 mm chyba, że w dokumentacji projektowej określono inaczej. Elementy murowe
należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca się
wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka. Zachowanie większej od minimalnej
wielkości przewiązania jest szczególnie ważne w murach z niewypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi).
Niespełnienie powyższych warunków dotyczących przewiązania muru może skutkować pojawieniem się
zarysowań na powierzchni ściany. Podczas murowania bez wypełniania spoin czołowych należy zwrócić
szczególną uwagę na sposób układania elementów murowych. W celu właściwego domknięcia zamków
elementy należy nasuwać na siebie, a niedopuszczalne jest układanie elementów obok siebie i poziome dobijanie
ich młotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementów do siebie bloczek dobijany zbiera warstwę
zaprawy i zbyt duża jej ilość może uniemożliwić prawidłowe zamknięcie zamka, a tym samym nie zapewnia
odpowiedniego przewiązania elementów w murze.

5.3. Wykonanie robót

Ułożenie pierwszej warstwy bloczków (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wpływ na prawidłowość
wykonania całego budynku. Pierwszą warstwę elementów należy murować na zaprawie cementowo-wapiennej
w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność (warstwa zaprawy nie powinna przekraczać 1
cm). Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za pomocą
poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych elementów należy
korygować przy pomocy gumowego młotka. Aby budowa domu była prowadzona zgodnie ze sztuką, ekipa
budowlana musi mieć doświadczenie i powinna być wyposażona w odpowiednie narzędzia. Wierzchnią
płaszczyznę warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą, a następnie dokładnie oczyścić
szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. Bloczki wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest
murować na specjalną zaprawę (do cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza pracę murarskie i
zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania ścian. Na oczyszczoną powierzchnię należy nanieść warstwę
zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni
- pacy o zębatej krawędzi (wielkość zębów 4 - 5 mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą.
Zaprawę można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej zaprawy należy dostosować do
warunków atmosferycznych. Przy murowaniu ścian z bloczków "na pióro i wpust", zaprawę klejową
rozprowadza się tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Układany bloczek należy
starannie dosunąć do wyżłobionej ścianki bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go
gumowym młotkiem. Na murowanych ścianach z elementów o gładkich ściankach, zaprawę klejową
rozprowadza się także na pionowych spoinach. Układany bloczek należy docisnąć do spoiny poziomej i
pionowej, ostukując go gumowym młotkiem. Przy połączeniach ściany zewnętrznej z wewnętrzną, zwłaszcza
jeśli jest to ściana konstrukcyjna z innego materiału można zastosować połączenie na styk z zastosowaniem
kotew stalowych z płaskowników. Ścianę wewnętrzną można połączyć z zewnętrzną przez wprowadzenie do
przegrody zewnętrznej bloczków ściany wewnętrznej na głębokość około 150 mm. Do przykrywania otworów
okiennych i drzwiowych w ścianach z betonu komórkowego najprościej jest zastosować nadproża wykonane z
kształtek "U".  Kształtki należy ułożyć na zaprawie i wypoziomować. Następnie ułożyć ocieplenie w
kształtkach - od strony zewnętrznej ściany. W przypadku stosowania kształtek fabrycznie ocieplanych,
czynność tę należy pominąć. Kolejnym krokiem  jest przygotowanie i montaż zbrojenia w korytku ułożonym z
kształtek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zazbrojonego szalunku nadproża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 części „Wymagania ogólne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy spełnione
zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do badań takich zalicza się:
 badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
 badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
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 ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe,
 badania jakości wykonania robót murowych.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe
Nr 425/2006). Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się:
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez porównanie wykonanych

konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i
pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar
grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,

 sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy przeprowadzać
przez oględziny,

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne
i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości ściany. W przypadku
rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,
z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar
z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,

 sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm;
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,

 sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o długości ponad 50
m niwelatorem,

 sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn
od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka
sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną
i przymiarem z podziałką milimetrową,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych –
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową
i niniejszą specyfikacją techniczną,

 sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny
i stwierdzenie zgodności z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiaru jest wykonanie m2 ściany.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru należy sporządzić:
 częściowy protokół odbioru robót,
 protokół odbioru robót zanikających,
 wpis do dziennika budowy,
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 części „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej. Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności murowych, zapewnienie na placu budowy
warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy oraz
wszelkie inne prace niezbędne do wykonania robót wymienionych w niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie
murów.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
reakcji na ogień.

Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków oraz okładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt
wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów
i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a
także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian
i sufitów.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków i okładzin ścian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej
do niniejszej inwestycji.
Wykończenie ścian murowanych – tynk cementowo-wapienny zatarty gładzią cementową lub emulsja
na gruncie. W pomieszczeniu kotłowni tynki cementowo-wapienne kat. III, gr. 1cm. Wskazane fragmenty
elewacji należy wykonać metodą lekka „mokra” z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym. Cokół
przyziemny – gładki tynk cementowy z warstwą wierzchnią z tynku szlachetnego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5
specyfikacji technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych,
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



B-02.04.01-TYNKI I OKŁADZINY

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ARANŻACJI WNĘTRZ SALI WIELOFUNKCYJNEJ WIEJSKIEJ PRZY O.S.P W DOBRZENIU MAŁYM

Strona 34

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład
poszczególnych składników zaprawy wg wymagań  PN-90/B-14501. Marka i skład zaprawy powinny być
zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Tynk mineralny
Tynk służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych
tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo - włóknowych itp. Zaleca się
stosowanie tynku mineralnego jako wyprawy elewacyjnej w systemach ocieplania ścian zewnętrznych
budynków metodą lekką-mokrą, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Tynk mineralny zalecamy również do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów), z zastosowaniem płyt
wełny mineralnej lamelowej. Tynk wytwarzany jest w wersji białej oraz w wersji przeznaczonej do malowania
farbami elewacyjnymi.

Szpachla mineralna
Szpachla mineralna służy do wyrównywania i wygładzania nierówności powierzchni mineralnych, likwidowania
rys i drobnych pęknięć, osadzania siatki z tworzywa sztucznego oraz przyklejania lekkich styropianowych
i mineralnych detali architektonicznych do podłoży mineralnych, stabilnych, o obniżonej chłonności
i odpowiednio przygotowanych. Może być stosowany do wewnątrz oraz na zewnątrz.

Siatka z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego służy do zatapiania w zaprawy zbrojące, do stosowania we wszystkich systemach
ociepleń ścian zewnętrznych. Na fasady oraz cokoły narażone na większe obciążenia zaleca się stosowanie siatki
w dwu warstwach lub użycie siatki o gęstości 330 g/m2.

Cementowa zaprawa wyrównująca
Zaprawa wyrównująca służy do wyrównywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz
budynków oraz do uzupełniania ubytków i miejscowych nierówności podłoża i wyrównywania podkładów
podłogowych. Może być stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podłoży przed układaniem
płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiałów okładzinowych.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.
Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość
robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych
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lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podłoży

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac
budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:
 równe,
 nośne i mocne,
 wystarczająco stabilne,
 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
 szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
 wolne od wykwitów,
 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich,
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych
problemów.

Tynk mineralny
Tynk być stosowany na równe, zwarte, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność,
takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
 beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), zagruntowane

preparatem gruntującym,
 warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, zagruntowane preparatem gruntującym (wiek powyżej 2 dni),
 podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane preparatem

gruntującym,
 płyty gipsowo - kartonowe, gipsowo - włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń

producentów płyt, zagruntowane preparatem gruntującym,
 mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża (tylko wewnątrz budynków), zagruntowane

preparatem gruntującym.

Tynk cementowo-wapienny
Tynk może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji
zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć.
Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i
niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne,
ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i
silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej
warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Przed rozpoczęciem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich narożników przy użyciu nierdzewnych profili.
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Cementowa zaprawa wyrównująca
Podłoże, na które będzie nanoszona zaprawa wyrównująca musi być odpowiednio przygotowane, mocne, nośne,
bez pęknięć, czyste i wolne od oleju, tłuszczu, kurzu oraz farb i pozostałości klejów. Zaprawę można nanosić na
wilgotne powierzchnie, ale należy pamiętać że na powierzchniach o zmniejszonej chłonności wydłuży się
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chłonne podłoże (cegła, gazobeton itp.) należy przed aplikacją zwilżyć
wodą (szczególnie przed aplikacją warstw o małej grubości), w taki sposób aby po jej wchłonięciu pozostało ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna być stosowana bezpośrednio na podłoża zawierające gips, należy je
zawsze zagruntować. Podłoża takie powinny cechować się przy tym jednorodnością i odpowiednią nośnością.

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk

Ogólne sprawdzenie podłoża

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
 próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
 próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
 chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
 próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze

Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z betonu lekkiego musi
być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone
do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic
w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża,
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.

5.4. Ogólne założenia dotyczące tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa
od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.

Ciepłe warunki pogodowe

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża,
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków
zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia
jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te
przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość.
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie
mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz
podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być
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zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży)

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą.
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.

Szlamy zwiększające przyczepność

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny
(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą „mokre na
mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.

5.5. Tynk mineralny

Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem gruntującym. Całą zawartość opakowania
wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem,
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za
pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej
należy nadać mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa.
Nie skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie
wody. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, np: Wagner PC 15, wielkość dyszy Ø 6 mm.
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W innych
warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.

5.6. Siatka z włókna szklanego

Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej
o wielkości zębów 10-12mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą szpachlową. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko.
Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie
klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10cm. Zakłady siatki nie
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. W przypadku narożników otworów w elewacji (np. okien)
należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach około 20x40cm. W miejscach przecięcia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy
pasek siatki.

5.7. Cementowa zaprawa wyrównująca

Zaprawę należy wymieszać z czystą, zimną wodą, aż do uzyskania jednolitej masy pozbawionej  grudek. Do
mieszania wskazane jest użycie mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. Przygotowaną w ten sposób
zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Aby zapewnić odpowiednie przyleganie zaprawy do podłoża,
należy je wstępnie przeszpachlować, a następnie od razu nanieść warstwę właściwą, w celu uzyskania
odpowiedniej grubości warstwę wyrównania (max. 50mm). Zaprawę można nanosić maszyną tynkarską, przez
narzucanie kielnią murarską lub szpachlowanie gładką stalową pacą, mocno naciskając w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepności do podłoża. Nie przerabiać zaprawy wyrównującej w temperaturach poniżej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotność powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie
o grubości 1 cm) można przystąpić do układania płytek ceramicznych.
Należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże było wystarczająco suche przed rozpoczęciem montażu okładzin
wrażliwych na wilgoć. Podany czas może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od temperatury
i wilgotności powietrza. Przy silnych upałach, suchym wietrze lub bezpośrednim działaniu promieni
słonecznych, należy chronić naniesioną warstwę zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu
w zależności od panujących warunków należy zwilżać jej powierzchnię przy użyciu wody i/lub przykryć folią.
Świeżo wykonaną warstwę wyrównującą należy chronić przed deszczem i mrozem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do
robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robót

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań
a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 przyczepności tynków do podłoża,
 grubości tynków,
 wyglądu powierzchni tynków,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką
obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2]. Powierzchnię tynków oblicza się jako
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do
spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię
tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
 poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.).
Niedopuszczalne są:
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni

tynków, pleśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
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 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku i innych okładzin obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 wykonanie okładzin,
 wykonanie tynków,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonów.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości
i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt wykonawczy modernizacji aranżacji
wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona,
na której ma być wykonana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże,
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie powłok malarskich.

A) ŚCIANY

01.Wiatrołap
Pozostałe ściany :
-do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw przypodłogowych i ściennych np.
firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian.
Projektowane listwy i istniejący tynk mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii
Masterlack 40 w kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum

-od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

02. Holl
Istniejącą ścianę drewnianą z drzwiami i doświetleniem górnym prowadzącą do garderoby należy odnowić,
wyszlifować, uzupełnić ubytki  i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w kolorze Ciemno-
szarym P5244-41 Platinum

Pozostałe ściany :
-od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

03. Sala Główna
Ściany pomiędzy filarami należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

Ścianę sceny :
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- do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw przypodłogowych i ściennych np.
firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian.
Projektowane listwy i istniejący tynk mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii
Masterlack 40 w kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum

- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

03a. Scena
Wszystkie  ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować farbą
firmy np. Para, serii 900 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum

04. Przejście techniczne na scenę
Ściany należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

05. WC męski, 06.WC damski, 11. WC Pracowników
Ściany powyżej płytkowania należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym
P2103-04 Fan Light Grey

07. Biuro
Ściany należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

08. Magazyn
Ściany należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

09. Kącik historyczny
Pozostałe ściany :
- do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw przypodłogowych i ściennych np.
firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian.
Projektowane listwy i istniejący tynk mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii
Masterlack 40 w kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum
- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

10. Garderoba
Istniejącą ścianę drewnianą z drzwiami i doświetleniem górnym prowadzącą do hollu należy odnowić,
wyszlifować, uzupełnić ubytki  i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w kolorze ciemno-
szarym P5244-41 Platinum

Pozostałe ściany :
- do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw przypodłogowych i ściennych np.
firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian.
Projektowane listwy i istniejący tynk mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii
Masterlack 40 w kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum

- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

UWAGA! Wszystkie ściany znajdujące się  w zakresie projektowym należy oczyścić, uzupełnić ubytki i
zagruntować.

Zestawienie powierzchniowe materiałów wykończeniowych ścian

Lp. Rodzaj Producent Seria Kolor Powierzchnia

Razem: 238,82m2
1. Farba Para 900 jasno beżowy

P2103-04
Fan Light Grey

01.Wiatrołap 8,50m2

02.Holl 25,80 m2

03.Sala główna 95m2

04.Przejście techn. na scenę
52,20m2
05.WC męski 6,21m2

06.WC damski 6,88m2

07.Biuro 40,50m2
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08.Magazyn 27,45 m2

09.Kącik historyczny 12,50m2

10.Garderoba  14,22m2

11.WC pracowników 7,38m2

Razem: 296,64m2
2. Farba Para 4090

Ceramiczna
biały 03.Sala główna 45m2

Razem: 45m2
3. Farba Para 900 Ciemno-szary

P5244-41 Platinum
03a.Scena  42,30m2

Razem: 42,30m2
4. Farba(lamperia

+drzwi)
Scala Masterlack

40
Ciemno-szary
P5244-41 Platinum

01.Wiatrołap 5,30m2

02.Holl 56 m2

03.Sala główna 37,05m2

03a.Scena  8m2
09.Kącik historyczny 8,50m2

10.Garderoba  19,10m2

Razem: 42,30m2
5. Farba (listwy

przypodłogowe-
obudowy)

Scala Masterlack
40

biały 03.Sala główna 1,50m2

Razem: 1,50m2

B) SUFITY

01.Wiatrołap, 04. Przejście techniczne na scenę, 07.Biuro, 08. Magazyn, 10.Garderoba

Istniejący sufit żelbetowy do odświeżenia i odmalowania farbą np.firmy Scala Ceiling antireflex w
kolorze białym

09. Kącik historyczny
Istniejący sufit żelbetowy do odświeżenia i odmalowania farbą np.firmy Para Projekt 04 w kolorze czarnym

Zestawienie powierzchniowe farb do pomalowania sufitów

Lp. Rodzaj Producent Seria Kolor Powierzchnia

1. Farba Scala Ceiling
antireflex

biały 01.Wiatrołap 3,67m2

02.Holl 26,91 m2

03.Sala główna 9,50m2

04.Przejście techn. na scenę 10,04m2
05.WC męski 6,67m2

06.WC damski 8,23m2

07.Biuro 13,33m2

08.Magazyn 6,67 m2

09.Kącik historyczny 9,06m2

10.Garderoba  7,75m2

11.WC pracowników 9,23m2

Razem: 111,06m2
2. Farba Para Projekt04 czarny 09.Kącik historyczny 9,06m2

Razem: 9,06m2

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
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Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę
i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzględnie należy chronić farby przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed
mrozem!

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Należy użyć materiałów zgodnych z dokumentacją projektową do malowania ścian i sufitów.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb emulsyjnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
Wydajność – 6–10 m2/dm3.

Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
– mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonywania robot należy stosować:
 pędzle i wałki,
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
 natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,
 drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiałów

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane
stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
 w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek

temperatury poniżej 0oC,
 w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż

20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

5.3. Przygotowanie podłoża

Nowe podłoża: Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub
niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia
następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża.
Płyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifować miejsca szpachlowań. Powierzchnię płyt kartonowo-gipsowych oraz
przeszlifowane miejsca szpachlowań zagruntować powłoką. W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny
należy zastosować dodatkowo powłokę izolującą. Według informacji producentów płyt gipsowo-kartonowych,
na płytach wystawionych na długotrwały wpływ światła mogą występować przebarwienia, mające wpływ na
odcień powłoki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwień, przed przystąpieniem do aplikacji farby, należy
nanieść materiał na kilka próbnych powierzchni (uwzględniając miejsca styku płyt). Na zarysowanych podłożach
zalecane jest wykonanie całopowierzchniowego tapetowania przy użyciu flizu malarskiego lub flizu malarskiego
pigmentowanego. Rozwiązanie takie umożliwia uniknięcie powstawania rys w trakcie dalszego użytkowania.

5.4. Przygotowanie materiałów

Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy
ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły
dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację.

5.5. Wykonanie robót

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w pkt 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
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pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentów).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej
do wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.

8.3. Wymagania przy odbiorze

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
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powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem

powłoki od podłoża.
 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.:
 wykonanie w/w czynności
 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,
 uporządkowania placu budowy
 wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity – Klasyfikacja.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów
podwieszonych oraz okładzin wewnętrznych ścian z płyt gipsowo - kartonowych, które zostaną wykonane
w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz
wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem
okładzin z płyt gipsowo - kartonowych zgodnie z dokumentacją projektową,
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia
sztywności,
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsce
dla przewodów instalacyjnych,
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
i przenosi obciążenia,
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze,
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego
stopnia sztywności,
kołki rozporowe - łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju
podłoża, do którego będą stosowane,
masa szpachlowa - konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami
gipsowo-kartonowymi oraz do końcowego szpachlowania,
siatka spoinowa - samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między
płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo-
kartonowych.

A) ŚCIANY

03. Sala Główna

OBUDOWY GK
Wszystkie obudowy filarów wykonać z płyty GK na stelażu CD60 zgodnie z technologią producenta i zgodnie z
rysunkami AW-PW-RZ-01, AW-PW-WD-06, AW-PW-WD-08.

PŁYTY AKUSTYCZNE
Ścianę  na której znajduje się ekran automatycznie rozwijany należy wykonać z płyt akustycznych np.firmy
Heradesign, model Superfine AK01o wym. 60x120x0,35cm na konstrukcji stalowej CD60 zgodnie z
zaleceniami producenta zgodnie z rysunkiem AW-PW-WD-07.

PŁYTY MDF
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09. Kącik historyczny
Ścianę znajdującą się po prawej stronie od wejścia do pomieszczenia należy wykonać z płyty MDF
polakierowanej na czarno na całej wysokości ściany zgodnie z rysunkiemAW-PW-WD-12. W płycie MDF mają
znaleźć się ramki okrągłe zlicowane z płytą i podświetlone we wnękach ledem. Wykonawstwo z kwestii
stolarza.

02. Holl
PŁYTY MDF
Na ścianach należy zamocować punktowo motywy gałązek wykonane  z płyty MDF polakierowanej na biało.

Zestawienie powierzchniowe materiałów wykończeniowych ścian

Lp. Rodzaj Producent Seria Kolor Powierzchnia

1. Płyty akustyczne Heradesign Superfine
35mm płyty o wym.
60x120cm

biały 03.Sala główna 46,04m2

Razem: 46,04m2

B) SUFITY

02. Holl
Na całej powierzchni pomieszczenia należy wykonać sufit gładki podwieszany na wys. 2,77m p.p.p np. firmy
Knauf w technologii CD60 zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z rysunkiem AW-PW-RS-15.

03. Sala wielofunkcyjna

Na całej powierzchni Sali Głównej należy założyć dwa rozwiązania sufitów akustycznych podwieszanych. W
centralnej części należy wykonać sufit akustyczny np. firmy Rockfon Mono E o wym. płyty 90x120cm na
stelażu w technologii CD60 zgodnie z zaleceniami producenta. Natomiast w części wejściowej i części sceny
należy wykonać  sufit akustyczny np. firmy Heradesign model Superfine AK-01 o wym. płyty 60x120x0,25cm
w kolorze białym standardowym na stelażu w technologii CD60 zgodnie z zaleceniami producenta. Wysokości
sufitów wykonać zgodnie z  rysunkiem nr AW-PW-RS-15.

Wnęki pomiędzy sufitami i pod oświetlenie wykończyć płytą GK na stelażu zgodnie z zaleceniami producenta.

03a. Scena
Na całej powierzchni pomieszczenia należy wykonać akustyczny sufit podwieszany na wysokości 4,30m p.p.p
np. firmy Heradesign model Superfine AK-01 o wym. płyty 60x120x0,25cm na stelażu w technologii CD60 i
pomalować go natryskowo jednorazowo farbą np. firmy Para 900 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum

05.WC męski, 06.WC damski, 11.WC pracowników
Na całej powierzchni pomieszczenia należy wykonać sufit gładki podwieszany na wys. 2,60m p.p.p np. firmy
Knauf , z płyty zielonej H2 na stelażu w technologii CD60 zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z
rysunkiem AW-PW-RS-15.

Zestawienie materiałów projektowanych sufitów podwieszanych
Lp
.

Pomieszczenie Producent Typ Seria Kolor Powierz.

1. 02.Holl Knauf sufit podwieszany
gładki z płyt GK

A13 płyta
120x200cm

biały 26,91 m2

2. 03.Sala Główna Rockfon akustyczny -sufit
podwieszany gładki

Mono E płyta
90x120cm

biały 103,72 m2

Heradesign akustyczny Superfine AK-01
60x120cm
gr.25mm

biały 46,74m2

3. 03a.Scena Heradesign akustyczny Superfine AK-01
60x120cm
gr.25mm

Naturalny
pomalowany
natryskowo
we własnym
zakresie farbą
szarą

22,33 m2
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4. 05.WC męski Knauf sufit podwieszany
gładki z płyt GK

H2 zielona biały 6,67m2

06.WC damski 8,23m2

11.WC
pracowników

9,19 m2

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5
specyfikacji technicznej.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.

2.2. Systemowe sufity podwieszane oraz okładziny ścian

Do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim należy zgromadzić odpowiednią ilość
materiałów tj:
 płyty gipsowo-kartonowe,
 płyty z włókien mineralnych,
 sufity systemowe kasetonowe,
 profile stalowe zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej,
 kołki i wkręty do mocowania.

2.3. Płyty gipsowo – kartonowe (płyty gk)

Płyty gipsowo-kartonowe to materiał okładzinowy. Służą do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich
systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym
o deklarowanej izolacyjności akustycznej. Powierzchnia płyt jest gładka i równa, przez co stanowi dobry
podkład pod wszelkie materiały wykończeniowe. Obróbka oraz montaż płyt gk jest prosty i nie wymaga
specjalistycznego sprzętu ani wstępnego przygotowania podłoża. Wszystkie płyty gk należą do grupy niepalnych
materiałów budowlanych.
Najczęściej produkowane są płyty o grubości: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy
szerokości: 1200 lub 600 mm i długości: 2000 do 4000 mm. Płyty docina się do pożądanego wymiaru
za pomocą specjalnych noży. Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych konstrukcjach metalowych
lub drewnianych lub przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych.
Wśród płyt gk wyróżniamy następujące główne rodzaje:
 płyty gipsowo-kartonowe zwykłe (GKB; typ A) - koloru szarego: stosowane w pomieszczeniach,

w których wilgoć nie przekracza 70%;
 płyty gipsowo-kartonowe impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć (GKBI; typ H2) - koloru

zielonego lub o zielonych oznaczeniach: przeznaczenie do pomieszczeń, w których wilgotność sięga
nawet 85% jednak nie przez dłuższy czas niż 10h;

 płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne (GKF; typ F) - czerwone lub z czerwonymi oznaczeniami:
płyty tego typu mają wbudowane w rdzeń siatki z włókna szklanego lub gips zmieszany
z rozdrobnionym włóknem szklanym;
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 płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć
(GKFI; typ FH2) - zielone z czerwonymi napisami: są to płyty z rdzeniem z włókna szklanego,
a dodatkowo zaimpregnowane.

2.4. Płyty z włókien mineralnych

Płyty z wełny mineralnej to materiał izolacyjny, szeroko stosowany w budownictwie. Tworzone są z włókien
wełny mineralnej, która powstaje jako efekt rozwłókniania roztopionego szkła lub innego materiału pochodzenia
mineralnego. Tego rodzaju materiał izolacyjny jest dość zróżnicowany, dlatego można wyróżnić trzy rodzaje
płyt z wełny mineralnej: różnią się one między sobą jedynie swoją gęstością i twardością. Miękkie płyty z wełny
mineralnej mają gęstość 60 kg/m3. Gęstość półtwardych płyt mineralnych waha się od 80 kg/m3

do 120 kg/m3, zaś gęstość płyt twardych od 150 kg/m3 do 180 kg/m3. Do wypełniania ścian między płytami GK
zaleca się stosować wełnę mineralną twardą.

2.5. Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
 łączniki wzdłużne,
 uchwyty bezpośrednie długie,
 uchwyty bezpośrednie krótkie,
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
 kołki szybkiego montażu,
 kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników
stalowych.

2.6. Inne akcesoria

Stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa

– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm

– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

2.7. Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące.

2.8. Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla
poszczególnych wyrobów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych
tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy,
ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do montażu
konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica
1,2–1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak
krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiałów

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający materiały przed przesuwaniem się
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji
producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub
mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu minimalnie 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Środek transportowy
np. samochody wyposażone w HDS.
Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy 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,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym
i mocnym podkładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. Płyty gk należy składować na płaskim
podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. Płyty
gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.
Wełna mineralna jako produkt fabrycznie zapakowany, nieuszkodzony, jako pełna paleta może być składowany
w magazynie otwartym pod warunkiem ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia
opakowania produktu lub otwarcia opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania
(niepełna paleta, a także rolki lub paczki luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku
składowania produktu w magazynie zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną
odpowiednią wentylację. Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu
suchym. W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany
w miejscu, w którym zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna
na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynności dotyczące Produktu
powinny być przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze
szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny
z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem,
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach
60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach i ścianach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do
budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze
pod uwagę czynniki:
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a) kształt pomieszczenia:
 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,
 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt

w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
 rozmieszczenia płyt,
 sztywność płyt,
c) funkcję jaką ma spełniać sufit lub ściana z płyt gipsowo-kartonowych:
 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową,
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt:

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe
do kierunku naświetlania pomieszczenia),

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy
długości płyty,

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość
zbliżoną do połowy długości płyty,

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między
nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub ściana, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być
większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną
wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać
zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe oraz ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm.
Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej
o grubości 12,5 i 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki
sposób:
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi

krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych

Grubość płyty
[mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między

elementami nośnymi [mm]

6,5 poprzeczny 420
podłużny 320

12,5 poprzeczny 500
podłużny 420
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5.4. Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie
taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą
nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego
i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia”
szpachlowanej spoiny.
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt
gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładzin sufitowych stosowane są specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania.

5.5. Przygotowanie wełny mineralnej do ułożenia w przestrzeniach między płytami g-k

 Po rozpakowaniu opakowania należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna mineralna się rozpręży
do wymiarów nominalnych,

 instalować należy wyłącznie produkt nieposiadający żadnych wad,
 wełna musi być docięta w taki sposób, aby szczelnie wypełniała przestrzeń między profilami konstrukcji

ścianki działowej gk (brak szczelin między wełną a profilami),
 wełna musi być dokładnie włożona w głąb profilu konstrukcyjnego ścianki działowej gk tak, aby nie

powstały żadne szczeliny pomiędzy wełną a ściankami profilu konstrukcyjnego systemu gk,
 wełna powinna być docięta w taki sposób, aby zamontowane sąsiednie płyty szczelnie przylegały

do siebie (brak szczelin między przylegającymi do siebie płytami wełny),
 grubość zastosowanej wełny powinna w 100% wypełniać przestrzeń w profilu i jednocześnie wypełniać

100% przestrzeni między płytami gk,
 między profilami konstrukcyjnymi ścianki działowej gk a przegrodami pionowymi i poziomymi

stykającymi się ze ścianką musi być ułożona taśma izolacyjna wyspecyfikowana przez producenta
systemu gk redukująca wibracje,

 montaż wełny może nastąpić wyłącznie w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza w czasie
montażu, jak i stale po jego wykonaniu nie przekracza wartości wskazanych przez producenta systemu gk
i jednocześnie w warunkach braku występowania zjawiska wykraplania pary wodnej w wełnie,

 ścianka działowa gk powinna być montowana zgodnie z wytycznymi producenta systemu gk.

5.6. Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych

Sufity podwieszane systemu powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym
dla określonego obiektu budowlanego i technologią wybranego dostawcy materiału. Przed montażem należy
rozplanować rozkład płyt na suficie, aby nie dopuścić do przesunięcia między rzędami otworów
na poszczególnych płytach i uzyskać symetryczny rozkład otworów przy ścianach. Jeżeli przy ścianie wypada
docięcie poprzez pole z otworami, płytę należy dociąć do najbliższego pasa pełnej płyty i przy ścianie uzupełnić
powierzchnię sufitu paskiem płyty standardowej.
Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych (górna warstwa) i ułożonych
prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych nośnych (warstwa dolna). Profile nośne powinny być
oddalone od ściany nie więcej niż 150mm.
Maksymalny rozstaw profili głównych wynosi 1000mm, a nośnych 400mm. Do przedłużania profili sufitowych
(głównych i nośnych) należy stosować łącznik wzdłużny. Profile sufitowe główne z profilami sufitowymi
nośnymi należy łączyć łącznikiem krzyżowym (konstrukcja dwupoziomowa). Konstrukcja rusztu powinna być
mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków noniuszowych obrotowych lub prętowych
z elementem rozprężnym obrotowych. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych
głównych.
Profile sufitowe nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie oparte
na profilach przyściennych, mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników mechanicznych.
Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowe, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami.
Długość blachowkrętów powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt.
Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla zewnętrznych
150mm. Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym punkcie tworząc tzw. krzyż. Płyty
należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od łącznej
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grubości warstwy płyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profilach
poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary (zgodnie z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką
obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny sufitowej lub ściennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych
zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane zgodnie
z powyższym opisem i wytycznymi producenta. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się
następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili
stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. W celu
pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych
robót.

Odbiór montażu konstrukcji

 sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,
 sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.
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Odbiór montażu izolacji

 sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła),

 sprawdzenie rodzaju wełny,
 sprawdzenie dokładności ułożenia,
 sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania).

Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych

 sprawdzenie typu zastosowanych płyt,
 sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji,
 sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu,
 sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi

nieobłożonych kartonem,
 sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów,
 sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,
 sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd).

Odbiór użytych taśm klejących i odbiór szpachlowania połączeń

 sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie.

Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od

płaszczyzny i krawędzi
od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się płaszczyzn
od kąta w dokumentacjipionowego poziomego

Nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej

niż 2 szt na całej
długości łaty kontrolnej

2 m

Nie większe niż 1,5 mm i
ogółem nie więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niż 4

mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 2 mm i
ogółem nie większej niż 3
mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,

belkami itp.

Nie większa niż 2 mm na
długości łaty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 roboty przygotowawcze,
 montaż,
 prace porządkowe,
 wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych

niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania

systemami zapewnienia jakości.
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Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac
wykończeniowych polegających na montażu elementów gotowych, które zostaną wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej
sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem wyposażenia oraz
elementów gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”
pkt 2. Wszystkie materiały oraz sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu użyte do wykonania prac określonych
niniejszą ST muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

W szczególności wbudowaniu podlega:

A) OBUDOWY GRZEJNIKÓW

Istniejące grzejniki znajdujące się w następujących pomieszczeniach: 01.Wiatrołap, 02.Holl, 03.Sala
Główna, 10.Garderoba, należy zamaskować obudowami grzejnikowymi wykonanym przez stolarza na
zamówienie z płyty MDF w kolorze białym o wykończeniu w półpołysku. Mocowanie obudów
grzejnikowych przewidziano za pomocą dystansów ze stali nierdzewnej.

UWAGA! Szczegółowe zestawienie zgodnie z rysunkiem AW-PW-OG-21

B) ROLETY WEWNĘTRZNE MATERIAŁOWE ZACIEMNIAJĄCE

Na Sali Wielofunkcyjnej, we wnękach okiennych i na nowoprojektowanych drzwiach przewidziano
rolety ręcznie sterowane materiałowe,  zacieniające w kolorze beżowym wyposażone w kasety,
prowadnice i wykończenia o kolorze podobnym do aluminium zgodnie z rysunkiem AW-PW-ZR-22
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C) ROLETY RZYMSKIE DEKORACYJNE

Na Sali Wielofunkcyjnej, nad wnękami okiennymi i jedną drzwiową przewidziano 5  rolet rzymskich z
materiału przeziernego białego MF-classic 124/1, zamocowanych do karnisza stalowego nad wnęką
okienną.

W kąciku historycznym, nad wnęką okienną przewidziano jedną roletę rzymską z materiału
przeziernego białego MF-classic 124/1, zamocowanych do karnisza stalowego nad wnęką okienną.

D) ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA – MEBLE I DODATKI

Lp. Rodzaj Wymiary Materiał/Kolor Ilość
5. Napis podświetlany Wys. Napisu

30cm
Czarne plexi+styrodur czarny 1szt.

E) ZESTAWIENIE LISTW LAMPERII

Lp. Rodzaj Producent Seria Kolor Powierzchnia

1. Listwa ścienna Np. Creativa
by Ceazar

Np. model LNG-
13

Należy pomalować farbą
np. firmy Scala
Masterlack40
w kolorze P5244-41
Platinum

101,18m

2. Listwa
przypodłogowa/li
stwa
przypodłogowa
górna odwrócona

Np. model LPC-
20 75,42m

F) ISTNIEJĄCE KRATKI WENTYLACYJNE
Istniejące kratki wentylacyjne wymienić na nowe białe i wyprowadzić sufitem, ponieważ
dotychczasowe miejsca zostanie zamaskowane sufitem obniżanym akustycznym.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko
wykonywanych robót. Producenci wyposażenia oraz urządzeń armatury sanitarnej w kartach swoich produktów
oraz w instrukcjach montażu konkretnych urządzeń określają jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich
właściwego montażu. By w sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość
należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie.
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy 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 m.in:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym
i mocnym podkładzie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu wyposażenia i urządzeń armatury sanitarnej powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, wykonane okładziny ścian i wykładziny posadzek. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach
armatury sanitarnej nie ma niepożądanych zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).

5.3. Zakres prac montażowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w związku z wyposażeniem obiektu należy wykonać montaż urządzeń,
oraz wyposażenia meblowego w pomieszczeniach w których przewiduje Dokumentacja Projektowa. Miejsce ich
montażu określa ściśle Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały
i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona
w świadectwo kontroli jakości producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostką obmiaru jest komplet wykonanych robót montażowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.
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8.2. Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy, dokumentacją projektową oraz ST. W takim wypadku
należy dokonać poprawek i przeprowadzić badania związane z kontrolą jakości ponownie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych.
Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z tapetowaniem, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Projekt
wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45432220-2 Tapetowanie ścian.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z tapetowaniem zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do
niniejszej inwestycji.

01.Wiatrołap
Pozostałe ściany :
-od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

02. Holl
Pozostałe ściany :
-od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

03. Sala Główna
Ściany pomiędzy filarami należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

03a. Scena
Wszystkie  ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować farbą
firmy np. Para, serii 900 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum

09. Kącik historyczny
Pozostałe ściany :
- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

10.Garderoba
Pozostałe ściany :
- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i pomalować
farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey

UWAGA! Wszystkie ściany znajdujące się  w zakresie projektowym należy oczyścić, uzupełnić ubytki i
zagruntować.

Zestawienie powierzchniowe materiałów wykończeniowych ścian

Lp. Rodzaj Producent Seria Kolor Powierzchnia

1. Włókno szklane Flugger 43300 Naturalny, włókno 01.Wiatrołap 8,50m2
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szklane motyw
gładki

02.Holl 25,80 m2

03.Sala główna 95m2

03a.Scena  42,30m2
07.Biuro 40,50m2

09.Kącik historyczny 12,50m2

10.Garderoba  14,22m2

Razem: 238,82m2

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć,
że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym
Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te
okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną
wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć
wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on
uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu
parametrów opisanych w przedmiarze.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

Środki gruntujące
Nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych o ile świadectwo dopuszczenia farby
emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją
producenta farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

Tapety
Tapety stosowane do robót tapeciarskich muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczających je do stosowania w budownictwie.

Tkaniny szklane dostępne są w trzech wersjach: drobno, średnio i grubo tkanej. Jeżeli będzie nakładana tkanina
drobno i średnio tkana, ściana musi być bardziej gładka, ponieważ wszystkie nieregularności będą widoczne
przez tkaninę. Tkanina grubo tkana i tapeta strukturalna są nieco bardziej tolerancyjne na nierówności podłoża.

Ponadto dostępna jest tkanina szklana całkowicie gładka - zwana filcem szklanym. Filc mocowany jest w taki
sam sposób, jak tkanina, z tą różnicą, że przycinany jest „na zakładkę”
Tkanina szklana składa się z cieniutkich włókien szklanych i podczas pracy z okładziną mogą one powodować
pewien dyskomfort, który można wyeliminować pracując w rękawiczkach. Takie niedogodności nie występują
przy pracy z tapetą strukturalną.

Kleje
Do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne, produkowane w postaci
bezwonnych proszków, łatwo rozpuszczalnych w wodzie.
Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzować się:
 dobrą rozpuszczalnością w zimnej wodzie,
 klarownością przygotowanego roztworu,
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 zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu w określonym czasie,
 wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,
 pH roztworu wodnego w granicach 8,
 możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża.
Kleje nie powinny plamić, oddziaływać szkodliwie na tapetę i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia; po
wyschnięciu powinny tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę.
Roztwory kleju powinny być przygotowane w sposób podany w instrukcji producenta kleju. Mieszanie ze sobą
różnych gatunków klejów lub dodawanie do nich jakichkolwiek składników nie uwzględnionych w instrukcji
producenta jest zabronione. Klej przygotowany do przyklejania tapet może być stosowany w okresie
niedłuższym niż 4 dni, jeżeli nie uległ w międzyczasie zanieczyszczeniu.

Masy wygładzające
Do naprawy i wygładzania podłoża przeznaczonego pod tapety mogą być stosowane plastyczne masy
tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych
norm państwowym lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych
robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo- wapienną, nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie. Powierzchnie metalowe powinny być
oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501 1:1996/Ap1:2002, dla danego typu
farby podkładowej. Podłoża pod tapety powinny zostać zagruntowane roztworem gruntującym. Chłonność
podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu
muru w wielu miejscach czystą wodą.

Jeżeli ściany pokryte są tapetą papierową, należy ją usunąć. Jeżeli ściany są malowane, należy je zmyć starannie
wodą z dodatkiem płynu myjąco-czyszczącego. Bardzo gładkie powierzchnie, powłoki olejne i alkidowe
powinny być zszorstkowane i pomalowane środkiem przyczepnościowym, aby zapewnić właściwą adhezję.

Należy wygładzić ściany papierem ściernym lub zeskrobać szeroką szpachlą, odpylić ściany, aż usunięte zostaną
wszystkie luźne pozostałości. Wszystkie pęknięcia i ubytki należy zwilżyć wodą, używając pędzla. Należy te
ubytki zaszpachlować. Pęknięcia pomiędzy ścianą a listwami, framugami, mogą być wypełnione
uszczelniaczem. Uszczelniacz akrylowy nie może być szlifowany. Gdy powierzchnia wyschnie, należy
przeszlifować naprawione miejsca papierem ściernym. Następnie należy zagruntować gruntem wodnym
naprawione miejsca, a także chłonne i pylące.
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5.3. Tapetowanie

Temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co najmniej
+10°C. Przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie
nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony licowej
odłożyć na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety. Przyklejenie tapet powinno być dokonywane w
sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju tapety.
Należy ułożyć kawałek w górze ściany i kontynuować wzdłuż sufitu - kilka centymetrów poniżej. Przyciśnij
kawałek do ściany i wygładź go specjalnym narzędziem lub szczotką do tapet. Wygładzanie rozpocznij od
środka, przesuwając się do brzegów. Przytnij wzdłuż sufitu ostrym nożem do tapet. Mocuj następny kawałek
obok pierwszego. Tkaninę szklaną i tapety strukturalne mocuje się na styk, bez zakładek. Filc szklany mocuje się
z 3 cm zakładką i podwójnym cięciem.
Do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się przyklejanie po 4
godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach. Łączenie arkuszy
tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety należy
wymienić cały arkusz. Przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk, tapety
należy przyklejać w styk. Prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie
rzadziej niż co 3 arkusze. Przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku
dołowi. Przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu. Przy podłodze
tapeta powinna być przyklejona w taki sposób, aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną krawędź co najmniej
na wysokość 1,5 cm. Jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy
arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie
docisnąć tapetę do podłoża. Tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia,
w którym zostały przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac
tapeciarskich.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Powierzchnia przeznaczona do tapetowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Roboty tapeciarskie

Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita w całym
pomieszczeniu. Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do podłoża.
Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. Na powierzchni pokrytej tapetą nie
powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze
plamy lub inne wady. Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie
styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m. Przy włącznikach
i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być niewidoczne i znajdować
się pod zewnętrzną nakrywką.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką
obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2] powierzchni zatapetowanej wraz z
przygotowaniem podłoża, tapet, klejów i farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące badania:
 podłoży i ich przygotowania,
 podkładów,
 tapet i materiałów pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,
 technicznej prawidłowości i dokładności wykonania zakończonych robót,
i dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora nadzoru,
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem robót.

8.2. Odbiór robót tapeciarskich

Odbiór polega na sprawdzeniu:
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zatapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu dokładnego

przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów tapet.

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków.
 Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu.
 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki

od podłoża.
 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] robót tapeciarskich obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 gruntowanie podłoża,
 wykonanie robót tapeciarskich,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN - EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN - 70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 62/C -81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole
PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, winylowych i

z tworzyw sztucznych
PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego

uszlachetniania
Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



B-02.04.06 – STOLARKA I ŚLUSARKA

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ARANŻACJI WNĘTRZ SALI WIELOFUNKCYJNEJ WIEJSKIEJ PRZY O.S.P W DOBRZENIU MAŁYM

Strona 71

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 02.04.06

STOLARKA I ŚLUSARKA

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



B-02.04.06 – STOLARKA I ŚLUSARKA

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ARANŻACJI WNĘTRZ SALI WIELOFUNKCYJNEJ WIEJSKIEJ PRZY O.S.P W DOBRZENIU MAŁYM

Strona 72

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej
sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Różne usługi

93900000-7 Różne usługi niesklasyfikowane.

93950000-2 Usługi ślusarskie.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników.
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego
długości.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.

1.4. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż
stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadające niezbędne aprobaty techniczne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. Elementy ślusarskie dostarczone
na budowę, jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty
montażowe. Zaleca się stosowanie rozwiązań preferowanych przez producentów.

Stolarka drzwiowa projektowana
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Sala Główna

 Na Sali Głównej od strony Sceny zamiast pierwszego okna przewidziano nowe drzwi wyjściowe z Sali
na taras zewnętrzny, który w przyszłości ma tam powstać.

Stolarka drzwiowa istniejąca

 Wszystkie drzwi drewniane i jedne aluminiowe znajdujące się w zakresie opracowania należy odnowić,
wyszlifować , uzupełnić ubytki i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w kolorze
ciemno-szarym P5244-41 Platinum. Dodatkowo należy wymienić klamki i okucia na zamki z wkładką-
drzwi zamykane na klucz.

 Na drzwiach WC męskim i damskim należy zawiesić okrągłe szyldy informacyjne np. firmy
fabrykaform.pl, z kolekcji Signo ze stali nierdzewnej o średnicy 8cm, model BL-002854

i BL-002856

 Ściankę drewnianą z drzwiami należy odnowić, wyszlifować , uzupełnić ubytki i pomalować farbą
firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum. Dodatkowo należy
wymienić klamki i okucia na zamki z wkładką- drzwi zamykane na klucz.
Na drzwiach należy zawiesić szyld informacyjny prowadzący do garderoby np. firmy fabrykaform.pl, z
kolekcji Indici ze stali nierdzewnej o wymiarach 8x8cm, model ZA-0016928

 Drzwi główne wejściowe do budynku  OSP bez zmian.

UWAGA! Szczegółowe zestawienie stolarki drzwiowej, klamek i okucia zgodnie z rysunkami AW-PW-DM-19 i
DZ-20.

STOLARKA OKIENNA

 Istniejąca stolarka okienna nie ulega zmianie, poza oknem w Sali Głównej, które zostanie zamienione
na drzwi wyjściowe na taras. Zgodnie  z informacją powyżej.

 Parapety bez zmian.

3. SPRZĘT

Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 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 dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 nieniejszej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiałów

Drzwi i okna powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją
montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi
i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane
z oznakowania oraz:

 numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
 nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi

przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych,
 znak budowlany.

Do dostarczanego odbiorcy zestawu wyrobów do wykonywania ścian powinna być dołączona informacja
zawierająca co najmniej następujące dane:

 nazwę i adres producenta,
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 oznaczenie (nazwę systemu),
 numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2777/2013),
 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
 znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami).
Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Za
uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych niniejszą ST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt.5 niniejszej specyfikacji
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność
wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić
i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować
odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podłoża

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed
przystąpieniem do robót:
 powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta.
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi 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.

Ustawienie drzwi 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.

5.5. Montaż ślusarki

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną
przez Inżyniera. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu
jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad
płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku
stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
 otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
 z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
 wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,
 przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
 kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
 otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
 kotwę posmarować klejem,
 wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
 po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu

wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować
zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

5.6. Montaż parapetów

Przygotować otwory w murze w sposób zapewniający swobodne osadzenie parapetu, zakładając wpust w mur
ok. 3 - 8 cm na jedną stronę. Sprawdzić, czy montowany parapet mieści się w otworach. Jeżeli wymiar parapetu
powoduje konieczność stosowania większych wpustów, można wykonać wycięcia w parapecie w kształcie litery
"L" w celu uniknięcia większych szczelin. Na krawędziach parapetu przylegających do okna nanieść cienką
warstwę sylikonu w celu uszczelnienia. Należy stosować sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna
lub bezbarwny.
Zabezpieczyć parapet przed uszkodzeniami montażowymi. Podsunąć parapet do okna tak, aby jego krawędzie
osadzić w przygotowany w oknie do tego celu felc lub pod ościeżnicę na głębokość ok. 1cm, jednocześnie
stosując niewielki spadek (około 1%) w kierunku wnętrza pomieszczenia.
Usztywnić parapet poprzez wyklinowanie od dołu i od góry. W zależności od długości parapetu stosować
przynajmniej dwa kliny od dołu i jedną wyporę od góry przy długości do 130cm., a w miarę wzrostu długości
parapetu stosować większą ilość klinów i wypór. Wypełnić szczelinę pianką poliuretanową lub zaprawą
cementową. Po utwardzeniu pianki usunąć wszelkie nadlewy i obrobić szczelinę zaprawą cementowo-wapienną
i gładzią tynkową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakości wyrobów

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/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.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
 zgodność wymiarów,
 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
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 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć,
 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją

techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:
 [szt] – montowanych ościeżnic,
 [m] – montowanych parapetów,
 [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych, okien.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej
specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają:
 jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,
 poprawność wykonania montażu.
W wyniku odbioru należy:
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
 dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacją projektową.

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
 wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów,
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem,
 jakość wykonania,
 odchyłki wymiarów,
 prawidłowość działania,
 prostokątność skrzydeł,
 płaskość skrzydeł,
 izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej,
 odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową łącznie

z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań).

W wyniku odbioru należy:
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
 dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres
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prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z rozwiązań:
 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie

je wykonać.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 w części „Wymagania ogólne” specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] ościeżnic obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 montaż ościeżnic,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 montaż stolarki i ślusarki,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Projekt wykonawczy modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu
Małym”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych.

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych. W zakres opracowania wchodzą:
 rozdzielnica wewnętrzna,
 instalacja oświetlenia podstawowego,
 instalacja gniazd wtykowych

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów
pomocniczych  powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3
kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa.
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Ponadto wyroby te powinny:
 Znajdować się w bieżącej produkcji,
 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach

budowlanych oraz innym normom i przepisom.
Szczegółowe zestawienie materiałów przewidzianych w projekcie do realizacji inwestycji opisuje przedmiar
robót. Podane oprawy oświetleniowe są wzorem parametrów technicznych wymaganych przez zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1 „Wymagania
ogólne”.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych

Do wykonania robót stosować dokładnie te materiały wymienione w dokumentacji projektowej i przetargowej
lub materiały równoważne mające te same właściwości i własności. Każdorazowo na użycie innych
materiałów Wykonawca musi uzyskać zgodę Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru.

W ramach inwestycji planuje się ingerencję w:

1. OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

Stara tablica rozdzielcza w pom. 04. PRZEJŚCIE TECHN. NA SCENĘ do wymiany na nową
Stare gniazda na Scenie do wymiany na nowe, poza siłą przyłączeniową.
Dobrano łączniki i gniazda z firmy Legrand, serii Sistena Life,linia Natura kolor Arctic

2. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

W ramach inwestycji planuje się rozszerzenie instalacji oświetleniowej o niżej wymienione elementy w
konkretnych pomieszczeniach:

01.Wiatrołap, 10.Garderoba

Istniejące instalacje elektryczne pod oświetlenie należy dodatkowo rozszerzyć pod projektowane oprawy
oświetleniowe.

W wiatrołapie należy centralnie zamocować trzy tuby kwadratowe np. firmy Chors z serii Cubic S o
następujących wym. 10x10x8-20-30cm (dł.xsz.xwys.)w kolorze aluminium

02. Holl

 W strefie komunikacji należy zamocować 3 grupy po 3 tuby kwadratowe opraw nasufitowych
np. firmy Chors z serii Cubic S o następujących wym. 10x10x8-20-30cm (dł.xsz.xwys.)w kolorze
aluminium

 W suficie i na ścianach adekwatnie do tub należy zamocować 3 grupy po 6 profili ledowych np. firmy
Klus Design serii Larco o następujących wymiarach:
- w suficie 3 grupy po 3 profile 1m
- w ścianie 3 grupy po 3 profile 0,5m, 1m, 1,5m
Profile ledowe powinny być zlicowane ze ścianą. Rozmieszczenie na ścianach zgodnie z rysunkiem
AW-PW-WD-04 i WD-05

03. Sala Główna

 W centrum Sali Głównej okręgu sufitowym należy zamocować 6 lamp istniejących  na Sali i pomiędzy
nie wkomponować złote kule np. firmy Customform , z serii Dumping o średnicy 30cm-tworzą jedną
efektowną lampę.

 W dalszej części we wnęce sufitowej należy zamocować  20 podwójnych lamp sufitowych np. firmy
Lira serii Expo o wym.30,7x16,2x13cm(dł.xsz.xwys.)w kolorze białym.

 W strefie sceny i przy wejściu głównym na salę należy zamocować po 3 lampy podwójne wpuszczane
w sufit np. firmy Lira, serii Expo Frame o wym.  32,4x17,8x9cm w kolorze białym

 W każdej obudowie filara z płyty GK należy zamontować profil ledowy 2m np. firmy Klus Design
serii Larco,a  w dolnej części oczko ścienno schodowe np. firmy Spotline, serii Flate Frame Basic o
wym 9x9cm, w kolorze srebrno –szarym
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 W trzech wnękach sufitowych należy zamocować węże ledowe w kolorze światła ciepłego białego
 Przy ścianie akustycznej należy zawiesić trzy złote lampy na różnych wysokościach np. firmy

Customform , z serii Dumping o średnicy 30cm
 Na   ścianie akustycznej przewidziano czarny napis podświetlony kostkami ledowymi pod którego

należy wyprowadzić kabel zasilający i miejsce rewizji pod zasilacz. Napis podświetlony w kolorze
światła ciepłego białego

03aScena

 W dwóch wnękach sceny należy zamocować węże ledowe po łukach.
 W suficie akustycznym podwieszanym należy zamocować 4  lampy podwójne wpuszczane w sufit np.

firmy Lira, serii Expo Frame o wym.  32,4x17,8x9cm w kolorze białym

05. WC męski, 06.WC damski, 11. WC Pracowników

 W sufitach podwieszanych WC męskiego i damskiego należy zamocować  5 downlightów led o
średnicy 18cm np. firmy Lampy2 w kolorze białym i źródle światła ciepła biel

 W suficie podwieszanym WC pracowników należy zamocować  6 downlightów led o średnicy 18cm
np. firmy Lampy2 w kolorze białym i źródle światła ciepła biel

07. Biuro

 W biurze należy centralnie zamocować pięć tub kwadratowych np. firmy Chors z serii Cubic S o
następujących wym. 10x10x8-20-30cm (dł.xsz.xwys.)w kolorze aluminium

09. Kącik historyczny

 W kąciku historycznym  należy zawiesić cztery  złote lampy na różnych wysokościach np. firmy
Customform , z serii Dumping o średnicy 30cm

 Ścianę ze zdjęciami historycznymi należy podświetlić- każdy okrąg paskiem ledowym l pod którego
należy wyprowadzić kabel zasilający i ustalić miejsce rewizji pod zasilacz. Kolor światła –ciepłe białe.

UWAGA! Rozmieszczenie opraw oświetleniowych i poziom zawieszenia zaznaczono na rysunku AW-PW-RS-
15 i widokach. Szczegółowe zestawienie opraw oświetleniowych w załączniku nr 2.7.7

Zestawienie ilościowe opraw oświetleniowych:

Lp. Ozna-
czenie

Typ oprawy Nazwa Wymiary/kolor Ilość

1 A Istniejące lampy
wiszące

- Q40cm

Szkło mleczne

6szt.

2 B Lampa wisząca Customform

Dumping

Q30cm

złoty

13szt.

3 C Taśma LED Kolor ciepła biel Sufit 34,13m

Ściany 17,40m

51,53m

4 D Lampa nasufitowa
schowana we wnęce

Lira Expo Cube 30,7x16,2x13cm

biała

20szt.

5 D1 Lampa sufitowa Lira Expo Frame 32,4x17,8x9cm 10szt.
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biała ramka

6 E Profile ledowe ścienne
i sufitowe

Klusdesign

Larco

2m-1,5m-1m-0,5m

x4,6cm

SALA
GŁÓWNA:
8szt.X2m

HOLL:

12szt.x1m

3szt.x1,5m

3szt.x0,5m

7 G Oprawa schodowa Spotline Flate Frame
Basic led

9x9cm

Srebrno-szara

8szt.

8 H Tuby sufitowe
kwadratowe

Chors Cubic S 10x10cm,

h=8-20-30cm

aluminium

H8=7szt.

H20=6szt.

H30=7szt.

9 J Oprawa sufitowa Downilght Led 12W Q18,2cm

biała

16szt.

12 AW Oprawa oświetleniowa
awaryjna Ø8cm

Orbit AW 2h AT LED 7szt.

13 EW Oprawa oświetleniowa
ewakuacyjna

Profiled EW AT 2h 12,7x12,7x7cm 2szt.

3. SPRZĘT

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie
bezpieczeństwa ich wykonania.
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty
do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący
do pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.5.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być wykonywane w odpowiedniej
kolejności.

5.2. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami
i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych,
takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych
zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać
utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Wykucie otworów i bruzd

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić szczególną
uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek innych instalacji. W
przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd
używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi
mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym
pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy właściwie
zabezpieczyć wszystkie miejsca przy powyższych robotach.

5.5.  Układanie przewodów i kabli podtynkowo

Układanie i mocowanie przewodów

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.4. Przewody wprowadzane
do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie
przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod
przewody winno być równe. Przewody należy mocować w  b r u ź d z i e do podłoża za pomocą klamerek
rozmieszczonych w odstępach co około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji p rzewodu. Do
puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok
puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a
puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych.

Łączenie przewodów

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do
danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk
jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia
mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe
przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi końcówkami.

5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach

Wciąganie przewodów i kabli

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania,
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
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Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej
opisanych zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

Układanie i mocowanie przewodów

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.4. Przewody wprowadzane
do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być
nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania
się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez
zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy
mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach co około 50cm, wbijając je tak,
aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają
łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć
w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez
zatynkowaniem. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za
pomocą złączy świecznikowych.

Łączenie przewodów

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do
danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk
jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia
mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe
przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi końcówkami.

5.7. Montaż osprzętu

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu,
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

Montaż puszek instalacyjnych

wykonać otwór w ścianie umieścić puszkę w otworze włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek
przykręcanych umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe
układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego
otworu wewnątrz puszki znajduje się uchwyt do taśmy.

Montaż opraw oświetleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy
oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą
złączy świecznikowych.

Montaż osprzętu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny (wyłączniki
oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) i montować go w sposób trwały za pomocą kołków
rozporowych. W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. Czujnik ruchu należy montować do ściany lub sufitu za pomocą
kołków rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka.

5.8. Próby

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji
zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia
pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne.
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Należy wykonać następujące próby:

a) Próba ciągłość elektrycznej przewodów
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy każdą
częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego połączenia wyrównawczego (głównej szyny
uziemiającej). Należy wykonać próbę ciągłości elektrycznej:
 przewodów ochronnych, w tym przewodów głównych i dodatkowych  połączeń wyrównawczych

ochronnych,
 przewodów czynnych, występujących w obwodach odbiorczych ukształtowanych w formie pierścienia

przyłączonego do jednego punktu obwodu zasilającego.
Próbę ciągłości przewodów należy wykonać metodą techniczną lub miernikiem rezystancji. Zaleca się
wykonywanie próby przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu od 4 V do 24 V w stanie
bezobciążeniowym i prądem co najmniej 0,2 A. W przypadkach budzących wątpliwość co do skuteczności
dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych, należy sprawdzić, czy rezystancja R między równocześnie
osiągalnymi częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi spełnia następujący
warunek:

R≤UL/Ia

gdzie:
UL - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale,
Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie.
Wymagania szczegółowe, dotyczące sprawdzania ciągłości przewodów ochronnych, podane są w punkcie 612.2
normy PN-IEC 60364-6-61/2000.

b) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
Podstawowym badaniem ochrony podstawowej jest pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar
należy wykonywać, po wyłączeniu zasilania i odłączeniu odbiorników, miernikiem na prąd stały przy
obciążeniu prądem 1 mA. Rezystancję izolacji należy mierzyć między przewodami czynnymi a przewodem
ochronnym, przyłączonym do układu uziemiającego. Do celów tego pomiaru przewody czynne można połączyć
razem. W pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe, pomiar rezystancji izolacji powinien
być wykonany między przewodami czynnymi. W takim przypadku rezystancję izolacji należy mierzyć:
 między kolejnymi parami przewodów czynnych,
 między każdym przewodem czynnym a ziemią.
Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN mogą służyć jako połączenie z ziemią. W przypadku gdy
istnieje prawdopodobieństwo, że ograniczniki przepięć lub inne urządzenia mogą mieć wpływ na pomiar lub
mogą się uszkodzić, takie urządzenia należy odłączyć przed wykonaniem pomiaru rezystancji izolacji. Jeżeli
odłączenie takich urządzeń jest niemożliwe, wówczas napięcie pomiarowe dotyczące danego obwodu może być
obniżone do 250 V d.c., natomiast rezystancja izolacji powinna mieć wartość co najmniej 1 MΩ.

Tablica 1. Minimalne wartości rezystancji izolacji i wymagane napięcia pomiarowe

Napięcie nominalne obwodu Napięcie pomiarowe prądu stałego d.c. Wymagana rezystancja
izolacji

V V M
SELV i PELV do 50V 250  0,25

Od 50Vdo 500 V włącznie, w tym FELV 500  0,50
powyżej 500 V 1000  1,0

c) Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
w układzie sieci TN polega na sprawdzeniu czy spełniony jest warunek:

Zs ∙ Ia ≤ Uo
gdzie:
Zs - impedancja pętli zwarciowej, obejmującej źródło zasilania, przewód liniowy do miejsca zwarcia

i przewód ochronny od miejsca zwarcia do źródła zasilania,
Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie,
Uo - nominalne napięcie przewodu liniowego względem ziemi.
Przeprowadza się pomiar impedancji pętli zwarciowej. Określa się prąd Ia na podstawie charakterystyk
czasowo-prądowych urządzeń zabezpieczających dla wymaganych czasów wyłączenia (na przykład 0,2; 0,4; 5 s
przy Uo=230V) lub znamionowego prądu różnicowego przy zastosowaniu urządzeń ochronnych
różnicowoprądowych, poprzez oględziny zabezpieczeń nadprądowych lub oględziny i sprawdzenie działania
urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.
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Pomiar impedancji pętli zwarciowej należy wykonać przy tej samej częstotliwości jak częstotliwość
znamionowa obwodu. Przed wykonaniem pomiaru impedancji pętli zwarciowej należy przeprowadzić próbę
ciągłości elektrycznej przewodów ochronnych według podpunktu a.
Jeżeli do samoczynnego wyłączenia zasilania zastosowano urządzenia ochronne różnicowoprądowe o prądzie
IΔn ≤ 500 mA, to zwykle pomiar impedancji pętli zwarciowej nie jest konieczny. Jeżeli są dostępne obliczenia
impedancji pętli zwarciowej lub rezystancji przewodów ochronnych, a sposób wykonania instalacji umożliwia
sprawdzenie długości i przekroju przewodów, wystarczającą jest próba ciągłości elektrycznej przewodów
według podpunktu a.

d) Sprawdzenia biegunowości
Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych łączników lub
bezpieczników topikowych, należy wykonać próbę biegunowości w celu sprawdzenia, czy wszystkie te łączniki
lub bezpieczniki są włączone jedynie w przewody fazowe. Próbę należy przeprowadzić jak dla sprawdzenia
ciągłości przewodów ochronnych, sprawdzając ciągłość przewodu neutralnego przy otwarciu wszystkich
łączników i wyjęciu wkładek bezpieczników topikowych badanego obwodu. Wymagania związane ze
sprawdzeniem biegunowości podane są w punkcie 612.7 normy PN-IEC 30364-6-61/2000.

e) Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych
Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych należy
sprawdzić przeprowadzając  próbę działania urządzenia za pomocą przycisku „TEST”, a następnie mierząc prąd
ID, przy którym urządzenie ochronne różnicowoprądowe zadziała. Prąd ten nie powinien być większy od
znamionowego prądu różnicowego IDn (w przypadku wyłączników  typu AC lub typu A przy  prądzie
różnicowym przemiennym).
Zaleca się sprawdzenie wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Jednak
wymagania dotyczące tych czasów należy sprawdzić w przypadku:
 ponownie użytych urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
 rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, w której istniejące urządzenia ochronne różnicowoprądowe

mają być ponownie użyte.
Sprawdzenie wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych powinno być
wykonane przy prądzie różnicowym ID równym 5 x IΔn (czasy  zadziałania  określa  norma PN-EN 61008).

f) Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego
Wykonanie pomiaru ma na celu wyznaczenie maksymalnej wartości rezystancji uziemienia dla sprawdzenia:
 czy spełnia ona wymagania przedmiotowych norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej,

ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej,
 czy zapewnia warunki poprawnej pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Pomiary rezystancji (impedancji) uziemień można wykonać:
 metodą techniczną przy użyciu amperomierza o wysokiej klasie dokładności i o odpowiednim zakresie

pomiarowym, woltomierza o dużej rezystancji wewnętrznej 1000 Ω/V, magnetoelektrycznego lub
lampowego klasy dokładności do 0,5 oraz uziomów pomocniczych,

 metodą techniczną przy użyciu mierników firmy Sonel: MRU-200; MRU-120; MRU-105; MRU-20;
MRU-21,

 metodą kompensacyjną przy użyciu induktorowego miernika uziemień IMU.
 metodą techniczną przyrządem wykorzystywanym głównie do pomiarów impedancji pętli zwarciowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”
pkt. 6. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu
i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
 właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, załączanie punktów świetlnych zgodnie

z założonym programem,
 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin
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jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń spełniają wymagania
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz
oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie
bezpieczeństwa. Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania
norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim
(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. Zastosowane środki
ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim wymagania podane w normie
PN- IEC 60364.

6.4. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi

Należy ustalić, czy:
 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży,

na których bądź obok których są zainstalowane,
 urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed

jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,
 dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
 urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed

przegrzaniem,
 urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed
skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.

6.5. Dobór przewodów

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie  urządzeń
zabezpieczających i sygnalizacyjnych. W tym przypadku należy sprawdzić:
 prawidłowość odbioru parametrów technicznych kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy

urządzeń, zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, zabezpieczających przed prądem
zwarciowym, różnicowoprądowych, zabezpieczających przed przepięciami, zabezpieczających przed
zanikaniem napięcia, do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej

 prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,
 prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli stanu

izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,
 prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność)

działania,
 czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je

przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia,

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których
mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. obciążalność prądowa długotrwała przewodów warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy
Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest
Polska Norma dotycząca tych zagadnień, wymagań norm:
 dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne:
 dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
 dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. Aparatura łączeniowa i
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,

 dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 Instalacje
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elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem
przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia
spełniają wymagania w zakresie:
 odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
 środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego wynikającym

z potrzeb sterowania,
 wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad odłączania izolacyjnego i łączeń

roboczych, wyłączania do celów konserwacji, wyłączania awaryjnego,
 wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. Wymagania dla

urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-lEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura
łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość
doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:
 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, obecność ciał obcych, wody lub

innych substancji wywołujących korozję, narażenie mechaniczne,
 promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,
 przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
 warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,
 kwalifikacje osób.

6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory zielono-żółty i niebieski nie
zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.

6.7. Połączenie przewodów

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny
z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone
przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie
oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki
te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia
usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym

miejscu,
 obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację

i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,
 tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we

właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,
 umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one

na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar robót obejmuje
całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w części „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty elektryczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót elektrycznych okazało się niezgodne z
wymaganiami, roboty elektryczne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” punkcie 9. Podstawę
płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznych .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż elektrycznego.
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania
ogólne.

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania
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szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich.
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania

szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych.
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
teletechnicznych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt wykonawczy
modernizacji aranżacji wnętrz wielofunkcyjnej sali spotkań przy O.S.P w Dobrzeniu Małym”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych i obejmują instalację
komputerowo-telefoniczną, a w szczególności:

CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie robót budowlanych
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV: 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
instalacji teletechnicznych. Zakres opracowania:

 przygotowanie okablowania pod System audio-video /AV/

 okablowanie strukturalne

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie
określonym w umowie.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5. Określenia podstawowe

Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Połączenie między piętrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem
przyłączeniowym
Gniazdo przyłączeniowe - Stały punkt przyłączeniowy, gdzie zakończone są kable okablowania poziomego.
Główny punkt dystrybucyjny - Punkt przyłączeniowy między okablowaniem szkieletowym a okablowaniem
poziomym; zawiera elementy sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia
kabli, sprzęt aktywny oraz kable krosowe.

2. MATERIAŁY

2.1. Zestawienie materiałów które będą podlegać dostawie i wbudowaniu w ramach tej inwestycji:

lp. Nazwa urządzenia model j.m. ilość Komentarz

System video

1. Szafa rack 19" 12U 600x600 wisząca kpl. 1 Montaż ścienny
wpomieszczeniu 03a.Scena
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2. Szuflada wysuwana do szafy
rack kpl. 1

Elementy instalacyjne i
montażowe

3. Kabel teleinformatyczny
kat.6

4x2x0,5 m 30
wg obmiaru rysunkowego

4. Kabel głośnikowy HI-
FI/2X2.5 m 80

wg obmiaru rysunkowego

5. Uchwyt sufitowy 3-65cm 20kg szt. 1
montaż projektora na
wysokości ok. 380cm.

6. Wieszaki ścienne dla
zespołu B-Tech BT77 WHITE

szt. 2
Krawędź dolna

zawieszenia wieszaka
160cm

2.2. Składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących
teletechniczne roboty instalacyjno - montażowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być
opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w
porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable
i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i
oświetlonych.
Kable i przewody w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.

2.3. Warunki dostawy

Każdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału   i jego jakość – określona
w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawcę.
Wykonawca powinien:
 zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału,

zawierający następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- datę i numer kolejny badania,
- oznaczenie wg PN i BN,
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót
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
projekcie i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy (na żądanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie
zostaną przez Inspektora dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów
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jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji włamania winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
 samochody dostawcze;
 wiertarki;
 specjalistyczny sprzęt do prawidłowego wykonania instalacji okablowania strukturalnego;
 mierniki.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Transport materiałów
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem , spadaniem,
bądź przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji teletechnicznych w budynku powinno zapewniać
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.
Główne ciągi instalacji układać w korytkach instalacyjnych  (dla wszystkich instalacji teletechnicznych) zgodnie z
dokumentacją projektową. Poza korytkami instalacje układać pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów
teletechnicznych wtynkowo, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku co najmniej 5mm.
Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji teletechnicznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody,
wentylacji, kanalizacji, gazową, c.o., gazów medycznych i elektryczną.
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które
muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie
oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji
teletechnicznych i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przerwy w obwodach często prowadzą do
powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń
podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru, czy
zniszczeniem instalacji.
Z kolei inne niż teletechniczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich
konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji  i urządzeń teletechnicznych. Chodzi tu głównie o
zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować
narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.

5.1.1. Montaż konstrukcji wsporczych  (korytek, drabinek, uchwytów)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj
instalacji.
Korytka kablowe będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość warstwy między 50 i 150 µm) blachy stalowej o
grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z krawędziami bocznymi o wysokości co najmniej 60 mm z
otworami perforacyjnymi w dnie i ściankach.
Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i producenta co korytka i będą
dostosowane do zakrętów trasy. Elementy stosowane na zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby swobodnie
pomieścić kable przy wymaganym promieniu zgięcia. Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z
zaleceniami producenta. Kompletna instalacja będzie mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku. Korytka
będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego mocowania kabli. Mocowania korytka
będą regulowane. Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgięcie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku. Odchylone zawieszenia będą
konsultowane z Inspektorem. Odchylenie będzie poddane zatwierdzeniu przez Inspektora. Korytka zostaną starannie
wyosiowane.
Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.
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5.2. Mocowanie listew kablowych
Listwy instalacyjne kablowe należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.

5.2.1. Układanie przewodów na korytkach i drabinkach
Przewody mogą być układane pionowo, bądź poziomo luzem lub mocowane pojedynczo paskami.

5.2.2. Przewody układane w kanale przypodłogowym
 w kanałach przypodłogowych można układać przewody jednożyłowe i wielożyłowe, przegroda separująca

oddziela przewody elektryczne od przewodów teletechniczych.
 po ułożeniu i podłączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć

pokrywami.

5.2.3. Układanie przewodów w minikolumnie
Przewody w minikolumnie układać oddzielnie dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych.

5.2.4. Układanie przewodów w listwach kablowych
 w listwach kablowych można układać przewody jednożyłowe i wielożyłowe po ułożeniu i podłączeniu oraz

zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć pokrywami.

5.3. Budowa głównego punktu dystrybucyjnego
Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź szafach dystrybucyjnych
stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego
sprzętu instalowanego w stelażu 19”. Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca się
stosowanie szaf o szerokości 800 mm, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli
elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym
jest duże.

Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp do przodu i
tyłu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną
szafy a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 15 cm.

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy stosować zapas
kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek
kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać
zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów.

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu budynku są wyposażone w
odpowiedni zacisk. Należy doprowadzić do nich przewód giętki (linkę) w izolacji żółto-zielonej o przekroju
poprzecznym min. 4 mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą szafy należy
podłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych w budynku.

5.4. Budowa gniazd użytkowników
Punkty dostępu do systemu mają formę gniazd podtynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z
pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie

pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd.

5.5. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym
Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia
przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

W przypadku kabli skrętkowych najbardziej popularnymi złączami typu IDC (insulation displacement connection) są
złącza 110 oraz LSA+. Na rynku istnieją różne narzędzia do złączy obu typów. Przed rozpoczęciem pracy należy
sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę
na stopień zużycia noża / nożyczek tnących oraz na nastawę sprężyny dociskającej. W większości przypadków
narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia
HIGH (większa siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza.

Należy przestrzegać zapisów w  instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki
zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają
bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.

5.5.1. Zarabianie ekranowanego złącza krawędziowego
Proces zarabiania kabla na złączu wymaga zastosowania:

- narzędzia uderzeniowego 110 PN: 1583608-1 (ustawienie Low Impact)
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- uchwytu złącza krawędziowego PN: 569949-1
- wzornika długości i rozmieszczenia par kabla PN: 336547-X
- opcjonalnie narzędzia U do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej ACO Plus PN: 726948-1.
Ekranowane złącze krawędziowe systemu ACO Plus występuje w każdym elemencie montażowym systemu: w
metalizowanych obudowach ekranowanych paneli krosowych oraz gniazd. Ich kształt, sposób wprowadzenia i
zamocowania kabla zależy od rodzaju panela lub gniazda.
Zarobienie kabla polega na:
 przygotowaniu kabla: należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 70 mm i wywinąć fragment oplotu

(S/UTP) bądź folii (F/UTP - stroną przewodzącą na zewnątrz) na koszulkę zewnętrzną kabla;
 umieszczeniu poszczególnych par w złączu krawędziowym: w celu ułatwienia pracy narzędziem uderzeniowym

należy umieścić złącze krawędziowe w uchwycie złącza. Przy pomocy wzornika długości i rozmieszczenia par
kabla należy ustalić długość folii ekranującej na każdej parze przygotowywanego kabla, skrócić ją przy pomocy
ostrego narzędzia przez nacięcie jej krawędzi i oderwać folię prostopadle do osi pary. Należy zwrócić przy tym
uwagę, by nie zdjąć folii z pary w miejscu, gdzie jest potrzebna oraz by nie uszkodzić izolacji żył. Następnie przy
pomocy narzędzia uderzeniowego należy umieścić poszczególne żyły kabla w elementach IDC (insulation
displacement connection) złącza krawędziowego, usuwając przy tym ich nadmiar;

 zamknięciu złącza krawędziowego: należy zamknąć złącze krawędziowe pokrywą w taki sposób, aby
indywidualne ekrany par zetknęły się z metalizowaną obudową złącza;

 instalacji złącza krawędziowego w ekranowanej obudowie: złącze krawędziowe z rozszytym kablem S/UTP bądź
F/UTP należy zainstalować w elemencie montażowym systemu ACO Plus. Sposób montażu zależy od rodzaju
elementu montażowego i może różnić się miejscem wprowadzenia i sposobem mocowania kabla. Złącze
krawędziowe należy wsunąć i zatrzasnąć w odpowiadającej mu szczelinie elementu montażowego;

 instalacja wkładki z interfejsem: system ACO Plus umożliwia dowolne konfigurowanie łącza w zakresie wyboru
interfejsu użytkownika spośród wielu dostępnych wkładek z różnymi interfejsami. Wkładkę należy wsunąć
element montażowy w ten sposób, aby płytka drukowana z nadrukowanymi pinami została umieszczona w złączu
krawędziowym, zaś wewnętrzna blacha ekranująca wkładki zetknęła się z metalizowaną obudową elementu
instalacyjnego.

5.6. Prace wykończeniowe
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę
kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą
uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i
przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Należy
oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji.
Elementami, które należy oznaczać, są:
 pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,
 szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,
 poszczególne panele krosowe,
 poszczególne porty tych paneli,
 a także wszystkie gniazda użytkowników.
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:
 podstawa opracowania,
 informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji,
 opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii,
 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość
 schemat połączeń elementów instalacji,
 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji,
 widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych,
 widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników.
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.

5.7. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje pomiar
tłumienności.
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Dla każdego włókna światłowodowego na odcinku regeneratorowym należy pomierzyć tłumienność metodą
reflektometryczną i transmisyjną pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Pomiar powinien
być wykonany dla wszystkich pasm optycznych, w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest
sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłącznymi, potwierdzenie zgodności z obliczonym
bilansem mocy odcinka regeneratorowego i z wynikiem pomiaru reflektometrycznego.
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

5.9.1. Kucie bruzd:
 jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji,
 bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku,
 przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy

między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm,
 rury zaleca się układać jednowarstwowo, zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach

działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję,
 zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych,
 przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta

tynkiem,
 przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami.
 rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby

nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej
podłogi.

5.9.2. Przebicia przez ściany i stropy
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku)muszą

być chronione przed uszkodzeniami,
 przejścia wymienione wyżej należy wykonać w przepustach rurowych,
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny,

zapewniający nieprzedostawaniu się wyziewów,
 obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp.

5.10.  Układanie rur i osadzanie puszek
 Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.
 Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w

trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:

Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Promień łuku, mm 190 190 250 250 350 350

 Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.
 Łączenie rur należy wykonać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych.

Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić:

Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Długość kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

 Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych rur.

 Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm.

5.10.1. Wciąganie przewodów do rur
Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy
użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz
z wciągniętymi w nie przewodami.
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5.10.2. Układanie przewodów na korytkach
Przewody mogą być układane pionowo, bądź poziomo luzem lub mocowane pojedynczo paskami.

5.10.3. Układanie przewodów w szachcie teletechnicznym
Przewody należy układać pionowo mocując do podłoża złączką lub w wiązce.

5.12. Urządzenia do obróbki sygnału wizyjnego
Urządzenia przeznaczone do obróbki sygnału wizyjnego (przełączniki wizyjne,  monitor, urządzenie do zapisu
sygnału wizyjnego) należy montować w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza, w
pomieszczeniach  w których istnieje całodobowy dyżur.
W pomieszczeniu tym powinien być dostępny stały (nie odłączany) obwód zasilania 230V z uziemieniem ochronnym.

5.13.  Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
 w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych,
 w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich

przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

 przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk

ten jest przystosowany,
 w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu,

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie,
 zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W

przypadku stosowania żył ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny,
 końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynkowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.14. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób
montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi
w specyfikacji oraz pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do
dziennika budowy.

6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z instalacją urządzeń  należy do
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości,
inspektor może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

6.3. Kontrola materiałów
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz
właściwego przechowywania materiałów. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi
wątpliwości, inspektor może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku
tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

6.4. BHP i ochrona środowiska
W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze.
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów
w pobliżu wykonywanych prac.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminu
obmiaru., co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru
robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany obmiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 podstawę wyceny i opis robót;
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego);
 datę obmiaru;
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego;
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejność: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość =

wynik obmiaru;
 ilość robót wykonanych od początku budowy;
 dane osoby sporządzającej obmiar.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecności Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbiór techniczny polega
na sprawdzeniu:
- wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami,
- potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami
- szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną;
- jakości wykonania instalacji;
- spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych odporności izolacji
- przewodów oraz dopuszczalnych temperatur.
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
 Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;
 Dziennik budowy – oryginał i kopię;
 obmiar robót (jeśli wymagany);
 wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne);
 atesty jakościowe wybudowanych materiałów;
 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń;
 sprawozdania techniczne  z prób ruchowych;
 protokoły prób i badań;
 protokoły odbioru robót zanikających;
 rozliczenie z demontażu (jeśli jest);
 wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno – ruchowych;
 wykaz przekazywanych kluczy;
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inspektor. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy

oświetleniowe itp.,
- ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów,
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- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,
- instalacja przed załączeniem.

8.1.3. Odbiory częściowe
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają:
- ułożone, lecz nie przykryte kable,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót
montażowych.
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy
traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji elektrycznych należy
przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

8.1.4. Odbiór końcowy (ostateczny)
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. Osiągnięcie
gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później
niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.1.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym (końcowym) i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji
Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub
Właściciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien:
 zapoznać się z dokumentacją dot. odbioru technicznego instalacji;
 w trakcie uruchomienia instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia

zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewnić prawidłową reakcję na zakłócenia i
odstępstwa od warunków normalnych.

Instalację można uznać za uruchomioną gdy:
 wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo;
 sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.
Instalacje można uznać za przyjętą do eksploatacji , gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów
technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też każda instalacja w budynku
powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów celu
sprawdzenia, czy spełnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się
przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin
i prób, powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami. W czasie prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i
uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub zainstalowanego wyposażenia.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania zamierzonego
celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
w ST i projekcie budowlanym.
Cena obejmuje:
 robociznę;
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupów;
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy

i z powrotem
 montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie
realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokół
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub w innej formie przyjętej
w umowie, robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby weryfikacji, a także
sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów wspomagających, są opisane w następujących Polskich
Normach:

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne
i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.
PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnątrz budynków.
PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.
PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem
informatycznym.
PN-EN 50310:2002Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem
informatycznym.
PrPN-EN 50132-2-1Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Kamery
telewizji czarno-białej
PrPN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Monitory
telewizji czarno-białej
PrPN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Transmisja wizji
PrPN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
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