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1.STWiORB – PRACE BUDOWLANE 

1.1.Część ogólna

1.1.1. Nazwa zamówienia

Adaptacja Pomieszczeń Galwanizerni na potrzeby nowej Technologii, Instytut Tele- i

Radiotechniczny - Etap II,ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00)

są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w

ramach  zadania  inwestycyjnego  pn. Adaptacja  Pomieszczeń  Galwanizerni  na  potrzeby  nowej

Technologii, Instytut Tele- i Radiotechniczny - Etap II przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa.

1.1.3. Zakres stosowania STWiORB

 Specyfikacje Techniczne są stosowane jako część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu i

realizacji  robót  objętych  zadaniem  inwestycyjnym  wskazanym  w  pkt1.1.1  Ustalenia  zawarte  w

niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami

technicznymi  (ST).  Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeni  w Dokumentacji

projketowej  lub  ST  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  lub

przedstawiciela Zamawiającego który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

UWAGA

Uzupełnieniem  STWiORB  jest  dołączona  dokumentacja  techniczna,  która  jest  podstawą  to
wykonania robót budowlanych.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu robót

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  trenu  prac  w  okresie  trwania  realizacji
inwestycji/remontu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, tablice ostrzegawcze, wszelkie inne
niezbędne środki do ochrony robót. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na
terenie robót, w pomieszczeniach biura i magazynach oraz pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  personel
Wykonawcy. 

STWiORB -7
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1.1.7. Materiały

Wszystkie  materiały,  których Wykonawca użyje  do  wbudowania  winny  być  I-go gatunku  i
muszą  odpowiadać  warunkom określonym w ustawie  o  wyrobach budowlanych  z  dnia  16
kwietnia 2004 r.  określającej  zasady wprowadzenia  do obrotu wyrobów budowlanych,  które
powinny posiadać  a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi,  lub   b)  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami
sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w
wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa określonym
przez Komisję  Europejską,  lub c)  oznakowanie znakiem budowlanym,  co oznacza że są  to
wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny
zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób
budowlany”,  d)  oświadczenie  producenta o zgodności  wyrobu z dokumentacją  i  przepisami
jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. Gdziekolwiek w
Dokumentacji  Projektowej  lub  Specyfikacjach  Technicznych  przywołano  nazwy  handlowe,
technologie lub nazwę producenta urządzeń, należy traktować takie wskazanie jako określenie
niezbędnego  minimalnego  standardu  jakości  i  własności  techniczno  –  użytkowych  dla
zastosowanych  materiałów,  urządzeń  i  technologii.  Wykonawca  może  zastosować  inne
równoważne  materiały,  technologie  i  urządzenia  gwarantujących  utrzymanie  standardu,
własności techniczno – użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność
zastosowanych  rozwiązań  z  dotychczas  istniejącymi  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym.
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach,  aprobatach  technicznych).   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia
systematycznych  badań  w  celu  udokumentowania,  że  wyroby  uzyskane  z  dopuszczonego
źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  określone  w  ST  w  czasie  postępu  Robót.
Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią  jakość  materiałów, jak również
wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w  czasie Robót, a poza kończeniu ich
szkodliwość zanika  ( np. materiały pylaste ), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów od  właściwych  organów
administracji państwowej. 

Źródła  pochodzenia  wyrobów  (materiałów  i  urządzeń)  a)  Wykonawca  jest
odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia  wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom
określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.  b) Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin
przekazania  informacji  o  przewidywanym użyciu  podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych  do  wykonania  robót,  a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach
zgodności.  

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które
nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte
z  placu  budowy.  w  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na
wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych.  Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.  d) Każdy rodzaj robót w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały, elementy budowlane
lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność
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techniczną i kosztową. e) Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują
wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o
proponowanym wyborze.  f) Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym,
podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał (element
budowlany lub urządzenie) nie może być  ponownie zmieniany bez jego zgody. g) Wszystkie
dostarczone  materiały,  urządzenia  i  sprzęt  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w
Specyfikacjach Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  Dokumentacji
Projektowej. 

Terminy dostaw 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie
na  Teren  Budowy,  całkowicie  na  własny  koszt  bez  żadnych  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiającego,  wszelkie  materiały  zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną  i  Rysunkami
koniecznymi  do  wykonania  robót  budowlano-montażowych.   Wykonawca musi  zadbać,  aby
dostawa materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem
gwarantującym  terminowe  zakończenie  Robót.  Dostawcy,  materiałów  będą  odpowiedzialni
przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

Wady materiałów 

Jeżeli  podczas  realizacji  inwestycji  Wykonawca  dopuści  do  dostarczenia  na  plac
budowy materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor
Nadzoru  zażąda  od  Wykonawcy  uzyskania  materiałów  z  innego,  zatwierdzonego  źródła.
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z
dostarczeniem takich  materiałów.  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez
Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały
nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty.
Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, Roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot Robót
rozebrany i usunięty z Terenu Budowy w ramach Ceny umownej. 

Składowanie materiałów 

Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.1.8. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  

Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt
będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma być  utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
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warunków  realizacji  inwestycji,  zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do Robót. Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na
użycie Sprzętu, który w jego opinii  może stanowić  niebezpieczeństwo lub niedogodność  dla
osób  postronnych,  przejeżdżających  pojazdów  albo  znajdujących  się  w  sąsiedztwie  dróg,
zakładów usługowych i konstrukcji.  Inspektor Nadzoru może również  zarządzić  wymianę  lub
modyfikację  Sprzętu  wywierającego  negatywny  wpływ  na  otoczenie  poprzez  wytwarzanie
hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

1.1.9. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.   Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umową.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy  będą  spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń
na osie i innych parametrów technicznych.  Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać
wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr
125 poz. 1371 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami). Wykonawca stosować się będzie
do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia
na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu
nietypowych  wagowo  i  gabarytowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
realizacji  inwestycji  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  będą  usunięte  z  Placu  Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Placu  Budowy.
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z
tym związane wykona na własny koszt. 

 

1.1.10. Zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.   Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
i  Robót,  rozrzuty  występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Wykonawca  winien  przekazać  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółową  metodologię  prac
budowlanych opisującą proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robót.
Na  ich  poparcie  powinny  zostać  przeprowadzone  obliczenia  dotyczące  wykonania  Robót
Tymczasowych,  mających  na  celu  zabezpieczenie  wykopów  oraz  rusztowań  i  deskowań
konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych.  Przed  rozpoczęciem  wszelkich  prac  budowlanych
Wykonawca  winien  uzyskać  pisemną  aprobatę  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie
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proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowiązań
związanych  z  dbałością  o  całość  Robót  ani  z  odpowiedzialności  za  powstałe  wypadki  lub
uszkodzenia. 

1.1.11. Kontrola jakości robót

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

- część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót, 

•  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością  wykonywanych
Robót,

• wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

•  sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi
Nadzoru;  

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

•  wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.  

1.1.12. Atesty na materiały i urządzenia

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających
do  obrotu  każdą  partię  wyrobu  dostarczoną  na  Teren  Budowy,  określających  w  sposób
jednoznaczny  jego  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez
Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie tych
dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

 Przed wykonaniem badań  jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru  może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
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warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
ST, każda dostarczona partia będzie posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru.  Materiały  posiadające  atesty,  a
urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie
stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i/lub  urządzenia  zostaną
odrzucone. 
 

1.1.13. Obmiar robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Specyfikacjach  technicznych.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru będą  wpisane do Księgi Obmiaru.  Obmiar Robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i  Inspektora Nadzoru. Zasady
określania  ilości  Robót  Pomiary  dokonywane  będą  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku,  a  wyniki  obmiarów  winny  zostać  zaokrąglone  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru
będą  wpisane do księgi obmiaru. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

1.1.14. Odbiór robót

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru
zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien
przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w  oparciu  o  wyniki  wszelkich  badań  i  pomiarów  będących  w  zgodzie  z  Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  wykonania i  odbioru robót.  Wykonawca robót  nie
może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

− Częściowy odbiór robót

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego  Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym  Robót.  W trybie
odbioru częściowego Inspektor Nadzoru wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót. 

− Końcowy odbiór robót

 Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości i jakości.
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• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

•  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami.

•  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

− Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne), 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych,

•  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne  ze
Specyfikacjami i PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• protokół odbioru UDT dźwigu osobowego 

• protokoły z narad i ustaleń, • protokoły przekazania terenu, 

• wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

• oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania)
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

•  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, • sprawozdanie techniczne, 

• kartę gwarancyjną na wykonane prace 

• powykonawczą dokumentację 

− Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

• wykaz wprowadzonych zmian, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

− W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  Przejęcia,  Komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
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ponowny termin odbioru końcowego -  Przejęcia Robót.  Wszystkie zarządzone przez
Komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wymagań
ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót
uzupełniających  wyznaczy  Komisja,  która  w  wyznaczonym  czasie  sprawdzi  ich
wykonanie. 

1.1.15. Podstawa płatności

 Podstawą płatności za wykonania prac budowlanych są ustalenia zawarte w umowie między
Stronami. 

1.2. KODY CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  

 
1. CPV  -45000000-7      Roboty budowlane
2. CPV - 45111220-6      Prace rozbiórkowe,
3. CPV – 45262500-6      Roboty murarskie i murowe, 
4. CPV – 45410000-4     Tynkowanie, 
5. CPV – 45432100-5     Kładzenie i wykładanie podłóg      
6. CPV – 45442100-8     Roboty malarskie, 
7. CPV – 45421000-4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
8. CPV – 45421000-7     Roboty remontowe i renowacyjne 
9. CPV-  45421100-5       Stolarka i ślusarka 
10. CPV-  45223110-0 -    Konstrukcje stalowe 
11. CPV - 45432110-8 -    Posadzki 
12. CPV  -45443000-4      Roboty elewacyjne           
13. CPV – 45233260-9  -  Drogi pieszczę 
14. CPV – 45000000 – 7   Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 
15. CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 

 

1.3. PRACE PROJEKTOWE

Zakres  prac  projektowych  obejmuje  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie
przejść instalacji wentylacji przez przegrody konstrukcyjne (stropy i ściany nośne).

1.4.PRACE ROZBIÓRKOWE 

 
Zakres prac rozbiórkowych 
• rozbiórka fragmentów ścian działowych, 
• wykucie otworów w ścianach działowych i nośnych oraz montaż nadproży stalowych, 
• demontaż stolarki i okiennej drzwiowej, 
• usunięcie posadzek, 
• skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg 
• usunięcie lub naprawa spękanych podłoży, 
• usunięcie glazury ze ścian i ścianek  działowych, 
• szlifowanie powierzchni posadzek 
• naprawa podkładów pod posadzki 
• wykucia wnęk i przebicia w ścianach 
• skucie tynków • remont balustrad klatki schodowej – czyszczenie i malowanie 
• wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych. 
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1.4.1. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność  ich
wykonania z umową. 

1.4.2.  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - zasady wykonywania robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  przeprowadzić  dokładne
rozeznanie  obiektu  i  otaczającego  terenu.  Należy  wykonać  wszystkie  niezbędne
zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia, sprzęt. Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuż
chodnika,  na  którym  odbywa  się  ruch  pieszy,  należy  wykonać  daszek  ochronny.  Oprócz
ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery na
gruz.  Demontaż  elementów  wykończenia  i  wyposażenia,  znajdujące  się  w  dobrym  stanie,
zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu na życzenie inwestora.
Przed  przystąpieniem  do  demontażu  instalacji  należy  je  odłączyć  od  sieci  miejskich.  Z
przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody
w igielicie. Podtynkowych przewodów nie opłaca się  wyjmować.  W przypadku występowania
gruzu  lub  odpadów niebezpiecznych  Wykonawca,  przed  przystąpieniem  do  rozbiórki,  musi
uzyskać  stosowne  pozwolenie  na  rozbiórkę  takich  elementów.  Pracownicy  zatrudnieni  przy
robotach rozbiórkowych powinni być  dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach
rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  mają  zastosowanie  ogólnie  obowiązujące  przepisy
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w robotach  budowlanych.  Pracowników zatrudnionych  przy
robotach rozbiórkowych powinno sie zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice.
Wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce należy stale utrzymywać w dobrym stanie. 

1.4.3.  Usuwanie gruzu 

Znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranego  obiektu  urządzenia  użyteczności  publicznej,
latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno
się  zabezpieczyć,  wytyczyć  drogi,  a  obejścia  i  objazdy  wyraźnie  oznakować.  Wszystkich
robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na
linach  umocowanych  do  trwałych  elementów  obiektu.  Zależnie  od  warunków,  wszystkie
rozbiórki można prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych. 

1.4.4. Dziennik robót rozbiórkowych 

Przebieg robót  rozbiórkowych powinien  być  odnotowany w dzienniku rozbiórki,  który
oprócz danych porządkowych powinien  podawać:  kolejność  i  sposób wykonywania  robót,  a
protokolarne stwierdzenie,  czy ściany,  stropy,  schody i  dach oraz inne części  budynku,  na
których  będą  pracowali  robotnicy  lub  będą  ustawione  rusztowania,  bądź  drabiny,  mają
dostateczna  wytrzymałość.  Opis  środków  zabezpieczających,  które  zostały  użyte  przy
rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót oraz
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

1.4.5.  Przechowywanie gruzu na placu budowy 

Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości
nie  pozostającej  w  sprzeczności  z  obowiązującymi  odpadami.  Składowisko  tymczasowe
odpadów na  placu  budowy  powinno  być  zlokalizowane  w sposób  zapewniający  swobodny
wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. 
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1.4.6.  Wywóz gruzu z terenu budowy 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy, w
odpowiedniej  ilości  i  asortymencie  został  złożony  w  miejscu  do  tego przeznaczonym.  Gdy
zachodzi  taka konieczność  – zutylizowany.  W przypadku występowania gruzu lub odpadów
niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu budowy, a Wykonawca musi wskazać do
transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Papę  z rozbiórki należy
zutylizować. 

1.4.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i
doświadczeniu.  Robotnicy  muszą  być  obeznani  z  tego  rodzaju  robotami.  Przez  cały  czas
trwania  robót  należy  pilnować,  aby  na  plac  rozbiórki  nie  wchodziły  osoby  postronne.
Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  oraz
możliwość  przywalenia  pracowników  gruzem  lub  obalanym  elementem.  Kierownik  robót
powinien  wskazywać  miejsca  ustawiania  drabin  i  rusztowań,  zrzucania  gruzu  wystających
części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Należy odłączyć od
sieci  miejskich  wszystkie  instalacje  przed  przystąpieniem  do  rozbiórki.   Teren  robót
rozbiórkowych  ogrodzić  i  oznaczyć  tablicami  ostrzegawczymi.  Robotnicy  zatrudnieni  przy
rozbiórce powinni  legitymować  się  świadectwem dopuszczenia  do pracy na wysokości,  być
zaopatrzeni  w hełmy ochronne,  a przy  pracy na wysokości  powyżej  2  m nad terenem lub
pomostem  rusztowania,  powinni  być  wyposażeni  w  uprzęże  z  liną  lub  taśmą  rozciągliwą
długości do 3 m, która przywiązuje się do stabilnej części budynku, rusztowania lub drabiny
przystawionej  i  przymocowanej  do ściany.  Zabronione jest  m.  in.  wykonywanie  rozbiórki  w
otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki
oraz obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. 

1.4.8. Sprzęt i maszyny do prac rozbiórkowych 

Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty
kontroli  okresowej  dokonywanej  przez  Urząd   Dozoru  Technicznego,  dopuszczające go do
prac.  Jeśli  sprzęt  lub  urządzenia  nie  wymagają  okresowej  kontroli  UDT,  należy  okazać
stosowne  dokumenty  fabryczne  potwierdzające  ten  fakt.  Wszystkie  urządzenia  i  maszyny
zastosowane  na  budowie  muszą  spełniać  normy  w  zakresie  bhp  podczas  ich  obsługi.  W
szczególności  dotyczy  to  izolacyjności  urządzeń  elektrycznych,  poziomu  drgań  i  hałasu.
Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom
przebywającym  w  strefie  zagrożenia  właściwe  środki  ochrony.  Gruz  z  rozbiórki,  przy
wykonywaniu  prac  powyżej  4,5m,  należy  przemieszczać  do  poziomu  terenu  w  nosidłach,
wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą mieć uszkodzeń
powodujących wydobywanie się przez nie gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 

1.4.9.  Środki transportu 

Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą  posiadać  odpowiedni tonaż
dostosowany  do  ograniczeń  wynikających  z  lokalizacji  placu  budowy.  Powinny  posiadać
pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli
takie  występują.  Gruz  na  środkach  transportu  otwartych  musi  być  zabezpieczony  na  czas
transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). Wszelkie
szkody  wynikające  z  niewłaściwego  transportu  gruzu,  uszkodzenia  spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej  ładowności  jak również  kary za  nieprzestrzeganie  przepisów
ruchu  drogowego  obciążają  Wykonawcę.  1.8.  Przepisy  związane  Warunki  bezpieczeństwa
pracy  przy  robotach rozbiórkowych  zawarte  w Rozporządzeniu  Ministerstwa  Budownictwa  i
Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28  marca  1972  roku Dz.  U.  Nr  13  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i
rozbiórkowych. 
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie  transportu podlegające przepisom o dozorze technicznym,  powinny być  dostarczane
wraz aktualnymi dokumentami, uprawniającymi do ich eksploatacji. 

1.5.ROBOTY ZIEMNE 

1.5.1.  Ogólne zasady i warunki  techniczne wykonywania robót:

 Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Wymagania ogólne" 

Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 
 
•  Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  lub  wykonywaniem  wykopów  i  wszelkiego  rodzaju
odwiertów należy, na podstawie dodatkowego pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, przystąpić
do  przełożenia  lub  likwidacji  wszelkich  kolidujących  z  budową  sieci  instalacyjnych.  Na
wykonawcy  ciąży  odpowiedzialność  za  wszelkie  skutki  wykonywanych  robót  ziemnych  i
znajdujących  się  w  ich  obrębie  sieci  instalacyjnych.  •  Należy  przestrzegać  przepisów  i
zarządzeń  odnośnych  placówek  i  z  nimi  uzgadniać  ewentualne  przełożenia  przewodów.  •
Należy uwzględnić  wyniki badań geotechnicznych podłoża budowlanego uzyskane dla celów
inwestycji.  •  Powierzchnie na działce budowlanej  przeznaczone na składowanie materiałów,
elementów etc. należy odpowiednio wcześnie uzgodnić z Inwestorem. • Powierzchnie zwałki,
składowania  i  wysypiska  śmieci  poza  terenem  działki  budowlanej  ustala  na  własną
odpowiedzialność  zleceniobiorca.  •  Dla  oceny  zakresu  robót  i  nakładów  należy  przed
sporządzeniem kalkulacji przeprowadzić wizję lokalną. • Plan zagospodarowania placu budowy
należy  uzgodnić  z  Inwestorem.  Przed  przystąpieniem  do  zagospodarowania  placu  budowy
należy  zdjąć  i  wywieźć  lub składować  wierzchnią  warstwę  humusu i/lub  innych  gruntów w
obrębie warstwy powierzchniowej. Należy wkalkulować koszty rozparcia i odeskowania wykopu
budowlanego.  •  Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  ochrony  wykopu  przed  intensywnymi
opadami atmosferycznymi. Wykonawca winien uwzględnić  koszt odwodnienia wykopów oraz
ewentualnego zgodnego z projektem obniżenia poziomu wód gruntowych. 

• W wypadku znalezienia w czasie robót ziemnych kamieni, głazów, jakichkolwiek elementów
pozostałości  po  II  wojnie  światowej,  ich  wywóz  i  utylizacja  leżą  w  gestii  generalnego
wykonawcy.  •  Przed ułożeniem chudego betonu Wykonawca zapewni  odbiór  geotechniczny
podłoża  gruntowego.  Odbiór  podłoża  odnotować  w  Dzienniku  Budowy.  •  Nie  dopuścić  do
zanieczyszczenia gruntu macierzystego złożonego na działce budowlanej celem ponownego
późniejszego wykorzystania. Grunt macierzysty nie nadający się do ponownego wykorzystania
należy wywieźć  po uzgodnieniu z Inwestorem. •  Wykop budowlany,  rowy pod fundamenty i
przewody oraz szachty wykopać z koniecznym naddatkiem na obudowę, ziemię przydatną do
późniejszego zasypania składować, nadmiar lub materiał nieprzydatny wywieźć. • Z terenu pod
powierzchnie komunikacyjne, tarasy itp. usunąć warstwę wierzchnią celem ułożenia chroniącej
przed mrozem warstwy żwiru. • W wykopie pod budynek należy ułożyć instalację kanalizacyjną
oraz  uziomy,  następnie  wylać  chudy  beton  na  grunt  rodzimy  i  elementy  instalacji.  •  Dla
wykopów  powyżej  4  m  głębokości  musi  być  wykonany  projekt  wykopu  oraz  jego
zabezpieczenia. • Przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty
lub  instalacje  podziemne zatrzymuje  się  kopanie  na  poziomie  ok.  20  cm powyżej  żądanej
rzędnej;  warstwę  tę  usuwa  się  ręcznie  przed  rozpoczęciem  robót  fundamentowych  lub
montażowych,  aby  uchronić  grunt  w  poziomie  posadowienia  przed  wpływem  warunków
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych,
• Spody wykopów pod fundamenty,  w przypadku nieumyślnego przekopania,  nie mogą  być
zasypane  gruzem  lecz  powinny  być  wypełnione  np.  betonem lub  piaskiem stabilizowanym
cementem;  dotyczy  to  również  wykopów  do  wszystkich  rodzajów  instalacji,  które  muszą
zachować szczelność,  • Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie
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szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp,  • Zasypanie gotowych fundamentów
powinno  nastąpić  zaraz  po  ich  wykonaniu,  zaizolowaniu  i  odbiorze,  aby  nie  dopuścić  do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych,
• Do wykonywania nasypów należy używać  gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste,
skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej niż 65; nie wolno stosować do
tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.;  • Do zasypywania wykopów i
fundamentów można używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że
projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem kopalnianym, przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba
zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 50
cm  przy zagęszczaniu mechanicznym,  • Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów
zamarzniętych,  torfów,  darniny  itp.,   •  Nasypy  należy  wykonywać  warstwami  poziomymi,
starannie je zagęszczając,  • Wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa
od  założonej  (ze  względu  na  osiadanie);  powinno  to  być  przewidziane  w  projekcie,   •
Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować w zależności od rodzaju gruntu,
głębokości  wykopu  i  obciążenia  naziomu  (Dz.  Ustaw  2003  nr.47  p.401),   •  Nie  należy
wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:  h > od 1,0 m - w
gruntach piaszczystych i żwirach  h> od 1,25 m - w gruntach gliniasto-piaszczystych,  h> od
1,50 m - w gruntach gliniastych i iłach, • Przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o
oczyszczeniu  starych  skarp  (z  darniny  i  ziemi  roślinnej  oraz  wszystkich  innych  elementów
gliniastych),  ze  schodkowaniem;  dopiero  po  wykonaniu  tych  czynności  można  nasypywać
świeży grunt,  starannie go zagęszczając.   •  W czasie robót  ziemnych należy zabezpieczać
istniejącą zieleń na placu budowy oraz nadzorować prace sprzętu ciężkiego by nie uszkodzić
drzew. 

1.5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone
w dokumentacji  technicznej.  Jeżeli  projekt  nie  zawiera  tego rodzaju  danych,  dopuszczalne
odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:  • 0,02% - przy spadkach terenu,  •
0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,  • 4 cm - przy rzędnych w siatce kwadratów 40
x 40 m,  • 5 cm - przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty,  • 15 cm -przy wymiarach w
planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5m,  • 5 cm - przy wymiarach w planie wykopu o
szerokości dna poniżej 1,5 m,  • 1:10% - przy nachyleniu skarp.  
 
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów
nie  powinny  być  większe  niż:  •  3,0  cm -  w  gruntach  spoistych,   •  5,0  cm -  w  gruntach
wymagających wzmocnienia. 
 
Szerokość  wykopu,  w  którym  jest  przewidziana  obudowa  (rozparcie  ścian  wykopu),  nie
powinna  różnić  się  od  projektowanej  więcej  niż  :  •  15  cm,  ze  względu  na  konieczność
wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości
nie większej niż 5 cm . 
 
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień,
tak  aby  stalowe  płyty,  elementy  ścianek  szczelnych  przylegały  do  gruntu  całą  swoją
powierzchnią.  
 
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić:  •
7,0 m - przy wykopie głębokości do 4,0 m,  • 10,5m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6.0 m •
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 
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1.5.3. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych 

• Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, jeśli taka była wymagana Prawem
Budowlanym.  
•  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  bezwzględnie  wyznaczyć  przebieg  instalacji
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych.  
•  Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji  podziemnych należy prowadzić  szczególnie
ostrożnie  i  pod  nadzorem  kierownictwa  budowy  oraz  jeśli  jest  to  wymagane  właściciela
instalacji.  
• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie
bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach.  
• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegające.  
• Wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od
krawędzi wykopu.  
• W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy wąsko
przestrzenne należy zakryć szczelnie balami.  

•  Nachylenie  skarp  powinno  być  określone  w  projekcie;  dla  skarp  nieobciążonych  można
przyjąć nachylenia według tabel.  
•  Wykopy  wąsko  przestrzenne  i  jamiste  powinny  być  bezwzględnie  zabezpieczone  przez
rozparcie ścian.  
• Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy.  
• Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 20 cm ponad krawędź
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów.  
• Deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę
rozbierania ścian.  
• Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach.  
 
•  Jeśli  projekt  nie podaje minimalnych  odległości,  jakie należy zachować  przy prowadzeniu
robót  w  pobliżu  istniejących  budynków,  przyjmuje  się,  że  odległości  bezpieczne  przy
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:  
a) 3,0 m - jeśli  poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m powyżej  spodu fundamentu
istniejącego budynku,  
b) 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe,
 c) 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz
nie niżej niż 1,0 m.  
•  Przy  robotach  zmechanizowanych  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę  zagrożenia
dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu.  
•  Koparki  powinny  zachować  odległość  co  najmniej  0,6  m  od  krawędzi  wykopów.  Nie
dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. Samochody
powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.  
• Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego.  
•  Niedozwolone  jest  przewożenie  ludzi  w  skrzyniach  zgarniarek  lub  innego  sprzętu
mechanicznego.  
•  W  przypadku  konieczności  dokonania  jakichkolwiek  prac  w  pobliżu  pracujących  maszyn
należy je bezwzględnie wyłączyć.  
• Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż:
a) 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
b) 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.  
• Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu
odeskowanego,  pod  warunkiem,  że  obudowa  jest  obliczona  na  dodatkowe  obciążenie
odkładem gruntu.  
• Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu
przy wykopach nie umocnionych.  W przypadku osunięcia się  gruntu lub przebicia wodnego
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należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do
usunięcia  usuwisk  lub  przebić  wodnych  należy  przystąpić  niezwłocznie  po  ustaleniu  ich
przyczyny i sposobu likwidacji.  
•  Gdy w czasie wykonywania robót  ziemnych zostaną  znalezione niewypały  lub przedmioty
trudne  do  zidentyfikowania,  roboty  należy  przerwać,  miejsce  odpowiednio  zabezpieczyć  i
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję.  
•  W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  bądź  szczątki  archeologiczne  należy
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski.  
• W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego
użytku  należy  powiadomić  Inwestora  i  uzyskać  od  niego  informację  dotyczącą  dalszego
postępowania. 
 

1.5.4. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, jeśli taka była wymagana Prawem
Budowlanym.  
•  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  bezwzględnie  wyznaczyć  przebieg  instalacji
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych.  
•  Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji  podziemnych należy prowadzić  szczególnie
ostrożnie  i  pod  nadzorem  kierownictwa  budowy  oraz  jeśli  jest  to  wymagane  właściciela
instalacji.  
• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie
bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach.  
• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegające.  
• Wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od
krawędzi wykopu.  
• W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy wąsko
przestrzenne należy zakryć szczelnie balami.  
•  Nachylenie  skarp  powinno  być  określone  w  projekcie;  dla  skarp  nieobciążonych  można
przyjąć nachylenia według tabel.  
•  Wykopy  wąsko  przestrzenne  i  jamiste  powinny  być  bezwzględnie  zabezpieczone  przez
rozparcie ścian.  
• Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy.  
• Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 20 cm ponad krawędź
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów.  
• Deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę
rozbierania ścian.  
• Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach.  
•  Jeśli  projekt  nie podaje minimalnych  odległości,  jakie należy zachować  przy prowadzeniu
robót  w  pobliżu  istniejących  budynków,  przyjmuje  się,  że  odległości  bezpieczne  przy
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:  
a) 3,0 m - jeśli  poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m powyżej  spodu fundamentu
istniejącego budynku,  
b) 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 
c) 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie
niżej niż 1,0 m.  
•  Przy  robotach  zmechanizowanych  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę  zagrożenia
dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu.  
•  Koparki  powinny  zachować  odległość  co  najmniej  0,6  m  od  krawędzi  wykopów.  Nie
dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. Samochody
powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.  
• Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego.  
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•  Niedozwolone  jest  przewożenie  ludzi  w  skrzyniach  zgarniarek  lub  innego  sprzętu
mechanicznego.  
•  W  przypadku  konieczności  dokonania  jakichkolwiek  prac  w  pobliżu  pracujących  maszyn
należy je bezwzględnie wyłączyć.  
• Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż:
a) 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
b) 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych. 
• Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu
odeskowanego,  pod  warunkiem,  że  obudowa  jest  obliczona  na  dodatkowe  obciążenie
odkładem gruntu.  
• Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu
przy wykopach nie umocnionych.  W przypadku osunięcia się  gruntu lub przebicia wodnego
należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do
usunięcia  usuwisk  lub  przebić  wodnych  należy  przystąpić  niezwłocznie  po  ustaleniu  ich
przyczyny i sposobu likwidacji.  
•  Gdy w czasie wykonywania robót  ziemnych zostaną  znalezione niewypały  lub przedmioty
trudne  do  zidentyfikowania,  roboty  należy  przerwać,  miejsce  odpowiednio  zabezpieczyć  i
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję.  
•  W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  bądź  szczątki  archeologiczne  należy
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski.  
• W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego
użytku  należy  powiadomić  Inwestora  i  uzyskać  od  niego  informację  dotyczącą  dalszego
postępowania. 
 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych prawem polskim, instrukcjach
producentów oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót jak również instrukcji ITB
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  ,  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

1.6. Roboty betonowe i żelbetowe 

1.6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Wymagania ogólne" Fundamenty, ściany
fundamentowe,  ściany,  ,  schody,  -  beton  i  zbrojenie  należy  wykonać  wg  Projektu
Wykonawczego Konstrukcji. Właściwemu Inspektorowi ds. konstrukcji należy umożliwić odbiór
zbrojenia  żelbetowych  elementów budowlanych  i  udokumentować  to  wpisem  do  Dziennika
Budowy.  Wykonawca  oraz  Inspektor  w  trakcie  czynności  odbiorowych  zobowiązany  jest
wykonywać  dokumentację  fotograficzną  odbieranych  elementów  konstrukcji  w  zakresie
szalowania i zbrojenia. Dokumentacja fotograficzna musi być dostępna dla Inwestora i nadzoru
autorskiego.  Dodatki do betonu wolno stosować wyłącznie za jednoznaczną zgodą Inwestora.
Muszą  one posiadać stosowne certyfikaty dopuszczenia. Przedstawiciele Inwestora dokonują
odbioru wykonanych robót  żelbetowych  przed rozliczeniem danego zakresu robót.  Podczas
prowadzenia  prac budowlanych należy uwzględniać  rozwiązania  projektów branżowych (np.
prowadzenie kabli w wylewkach podłogowych, pozostawienie otworów w stropach i ścianach). 

1.6.2. Deskowania 

Wykonawca  musi  zgłosić  wykonane  deskowania  do  kontroli  geodezyjnej  przed
rozpoczęciem betonowania. Deskowania winny być  oczyszczone, prostoliniowe i smarowane
odpowiednimi  środkami  antyadhezyjnymi  umożliwiającymi  rozdeskowanie  konstrukcji  i
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późniejsze  wykończenie  ściany  tynkiem  lub  innym  materiałem  wskazanym  w  projekcie
architektonicznym.  Główne  osie  elementów  konstrukcyjnych  winny  być  naniesione  przez
uprawnionego geodetę. 
 

1.6.3.  Beton w projekcie oznaczony jako beton licowy 

 Podczas  wykonywania  deskowań  ścian  i  słupów,  stropów,  belek,  wieńcy  należy
zachować szczególną dbałość o jakość wykonania ich betonowych powierzchni, które musza
być jednolicie gładkie bez ubytków i nierówności. Deskowania muszą być powlekane środkiem
antyadhezyjnym  przeznaczonym  do  betonu  licowego.  Lica  tych  elementów  będą  stanowić
później elementy wnętrza, a ich widoczne powierzchnie  nie będą tynkowane.  Pozostające na
widoku  powierzchnie  betonowe  należy   zgodnie  z  opisem  robót   wykonać  w  sposób
następujący: Z miejsc przechodzenia kotew należy usunąć plastikowe tuleje dystansowe oraz
odpowiednio  do  danego  materiału  zamknąć  otwory  uwzględniając  podwyższoną  ochronę
przeciw hałasowi, wyrównać, usunąć pory nie dopuszczać do powstawania jam skurczowych.
Bezpośrednio  po  usunięciu  deskowania  usunąć  nierówności.  Stosować  deskowanie  gładko
przylegające  powierzchniowo  do  betonu,  wszystkie  brzegi  oraz  fugi  robocze  i  szczeliny
dylatacyjne należy sfazować  na czysto używając listew trój  kantowych 15/15 prócz stropu i
wieńców. Ewentualne nierówności powierzchni należy zasadniczo szpachlować materiałem w
kolorze i fakturze betonu. Należy szpachlować całą widoczną płaszczyznę, na której wystąpiły
nierówności. Inwestor przyjmuje założenie, że murki do pochylni dla niepełnosprawnych oraz
murki  przy  schodach  do budynku  zostaną  wykonane  w standardzie  betonu  licowego.  Jeśli
wykonawcy nie uda się wykonać garażu w tym standardzie pomaluje cały garaż na biało, na
własny koszt.

1.6.4. Beton pod tynk

W  miejscach  przechodzenia  kotew  należy  usunąć  tuleje  dystansowe  po  kotwach  i
otwory wypełnić odpowiednią masą, dopuszcza się nieznaczne jamy skurczowe, równe styki,
nie  dopuszcza  się  „schodków”.  Bezpośrednio  po  usunięciu  deskowania  usunąć  występy,
stosować deskowania wielko połaciowe. 

1.6.5. Elementy betonowe, żelbetowe 

Stropy żelbetowe wykonywać w deskowaniach systemowych lub tradycyjnym 
 

1.6.6. Wykonanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia  
 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
 
Przygotowanie zbrojenia  
 
Pręty stalowe użyte do wykonywania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki,
odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonać  wg  projektu  z  równoczesnym
zachowaniem  postanowień  normy  PN-84/B-03264.  Łączenie  prętów  należy  wykonywać
zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-  84/B-03264.  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać
drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
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Montaż zbrojenia  
 
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być
dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.  Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu
zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  deskowania  bocznego.  Zbrojenie  płyt  prętami
pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla
zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi.  Dopuszcza się  stosowanie podkładek z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości  otulenia  w  elementach  budynków niskich  (z  wyjątkiem fundamentów i  elementów
bezpośrednio narażonych na działanie wilgoci).  
 
Przewidziane do wbudowania inne elementy stalowe należy odpowiednio trwale zabezpieczyć
przed korozją. 

1.6.7. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  atestowane  pojemniki  o
konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania
mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania
technologiczne,  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki
betonowej  przy  wylocie.  Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:
położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność
wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość  otuliny  mieszanki  betonowej.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą  spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za
pomocą  rynny  zasypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja  zasypowego  teleskopowego  (do
wysokości  8,0  m).   Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
• W fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową  należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40
cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  
• Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  pojemnika lub
rurociągu pompy.  

1.6.8.  Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy me większej  niż  0,65 odległość  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.  
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwie poprzedniej i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skuteczności działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m.  
•  Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczenia wibratorem powierzchniowym lub deską  wibracyjną,  w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  
•  Zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie  tak,  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów powinno  być
trwałe i sztywne.  
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1.6.9. Przerwy w betonowaniu  

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych  z  projektantem  konstrukcji  oraz  Inspektorem  Nadzoru.  Ukształtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem konstrukcji
oraz Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 •  Usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego. 
•  Obfite  zwilżanie  wodą   i  narzucenie   kilku  milimetrowej  warstwy cementowej  o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie  wykonywanym albo  narzucenie  cienkiej  warstwy zaczynu
cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania.  
•  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbywać  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania
przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać
dotykania wibratorem dekowania zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 Na wykonawcy leży obowiązek: 
• Sporządzania i przechowywania próbek użytych partii betonów. 
• Wykonania badań laboratoryjnych na próbkach betonu przewidzianych normą  PN-EN 206-
1:2003  oraz  gromadzenia,  przechowywanie  i  okazywania  inżynierowi  budowy  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. W tym celu wykonawca
w  porozumieniu  z  Inwestorem  powinien  podpisać  umowę  z  niezależnym  laboratorium
badającym  wytrzymałość  betonu.  Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom
technologicznym,  należy opracować  plan kontroli  jakości  betonu dostosowany do wymagań
technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane
aktualną  normą  oraz  ewentualnie  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.  Badania powinny obejmować:  
• Badanie składników betonu.  
• Badanie mieszanki betonowej. 
• Badanie wytrzymałości betonu.  Do każdej partii betonu wytwórca winien dołączyć atest oraz
wyniki badania składu i właściwości betonu z miejsca wytwarzania.  Przed rozpoczęciem robót
wykonawca musi uzgodnić  recepturę  betonu z Inwestorem. Skład betonu musi być  dobrany
zależnie od warunków i metody betonowania. 
 

1.6.10. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed  deszczem i  nasłonecznieniem.   Przy  dodatniej  temperaturze  betonowania  rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobę). Woda stosowana do polewana betonu powinna spełniać wymagania
normy PN-75/C-04630. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami.  
 
Okres pielęgnacji  
 
Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres   co  najmniej  7  dni.
Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji należy uzgodnić z dostawcą mieszanki betonowej
w  porozumieniu  z  Projektantem  Konstrukcji.  Całkowite  usunięcie  deskowania  konstrukcji
żelbetowej  nastąpi,  gdy  beton  osiągnie  wymaganą  według  projektu  wytrzymałość.
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Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 

1.6.11. Wykańczanie powierzchni betonu  

 
Równość powierzchni i tolerancji  
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
 
•  Wszystkie  betonowane  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.  
• Pęknięcia są niedopuszczalne.  
• Rysy powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm. 
• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod  warunkiem, że otulina zbrojenia betonu będzie
nie mniejsza niż 2,5 cm, a powierzchnia na której wstępują nie większa niż 0;5% powierzchni
odpowiedniej ściany. 
 • Wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 5 mm.  
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  
 
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
 • Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu deskowań.  
• Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
•  Wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować  wilgotną  szczotką,  aby  usunąć  powierzchnie  szkliste.  Dotyczy  tylko
przypadków  bezpośrednio  po  betonowaniu.  W  innych  przypadkach  należy  uzgodnić  z
Projektantem oraz Inspektorem sposób naprawy. Zaleca się zaprawy typu PCC.   

1.6.12.  Wykonanie podbetonu (chudy beton) 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności  założonej  w  projekcie  technicznym.  Podłoże  powinno  być  równe,  czyste  i
odwodnione.  Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  W przypadku natrafienia na grunty
nienośne  należy  dokonać  wymiany  gruntu.  Wymieniony  grunt  należy  zagęścić  do  wartości
założonej  w  obliczeniach  konstrukcyjnych.  Przed  wykonaniem  warstwy  podbetonu  należy
dokonać odbioru geodezyjnego podłoża. 

1.6.13. Odbiory przy pracach żelbetowych 

Deskowanie 
 
 Deskowania  jako  ważne  konstrukcje  muszą  przed  wypełnieniem  mieszanką  betonową
podlegać odbiorowi. Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna
oraz  dziennik  wykonywania  deskowań  lub  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące  odbioru
deskowania.  Wszelkie  odstępstwa  od  instrukcji  deskowania  systemowego  występujące  w
zrealizowanym o odbieranym deskowaniu powinny być uzasadnione odpowiednim wpisem do
dziennika  budowy  i  potwierdzone  przez  nadzór  techniczny  albo  poparte  równorzędnym
dowodem. Badania gotowych elementów do wykonania deskowania powinny być  wykonane
przy dostawie na budowę.  Podczas odbioru deskowania oceny elementów dokonuje się  na
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podstawie zgromadzonych dokumentów, tj. protokół odbioru, zaświadczeń o jakości elementów
wystawionych przez producentów. Przy odbiorze deskowania systemowego odchyłki powinny
być  mniejsze od odchyłek ujętych w instrukcji producenta. Nie mogą jednak być większe od
dopuszczalnych przy wykonywaniu deskowania. I tak:
• odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m wysokości 2mm 
• odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu od pionu na 1m wysokości 1,5mm 
• odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości 15mm 
• odchyłka płaszczyzny deskowania ściany na całej wysokości 10mm 
 Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, należy deskowanie uznać za
wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie trzeba w
całości lub częściowo uznać za wykonane niewłaściwie, ustalić zakres napraw i odnotować to w
dzienniku  budowy.  W  skrajnym  przypadku  wadliwie  wykonane  deskowanie,  szczególnie
zagrażające  bezpieczeństwu  obiektu,  powinno  być  rozebrane.  Dopuszczenie  do  montażu
zbrojenia i układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być potwierdzone zapisem w
protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.  
 
Zbrojenie 
 
 Odbiór zbrojenia obejmuje kontrolę wykonania zbrojenia i jego montażu w celu 
stwierdzenia gotowości do rozpoczęcia betonowania. Kontrolowana jest jakość 
zbrojenia w miejscu wykonania (w deskowaniu) oraz jakość jego usytuowania (w 
deskowaniu).  W ramach  kontroli  jakości  wykonania  zbrojenia  sprawdza  się:  •  zgodność  z
projektem, w tym: wymiary gabarytowe zbrojenia, wymiary zbrojenia 
łączącego, liczbę, średnicę i rozmieszczenie prętów głównych, rozstaw 
strzemion, dokładność wykonania odgięć, rodzaj i liczbę akcesoriów (np. marki, 
tuleje) • stan prętów zbrojenia (korozja, odkształcenia, zabrudzenia) • jakość połączeń prętów
( wiązanych, spawanych i zgrzewanych) 
W ramach kontroli jakości usytuowania zbrojenia w deskowaniu sprawdza się: rodzaj, rozstaw i
jakość  mocowania  wkładek  dystansowych  oraz  trwałość  stabilizacji  zbrojenia  mogącego
przemieścić się podczas betonowania. 
 
Rozdeskowanie 
 
Rozdeskowanie  konstrukcji  z  betonu  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przezeń  odpowiedniej
wytrzymałości.  Termin  rozdeskowania  zależy  od charakterystyki  betonu,  rodzaju konstrukcji
oraz warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Podstawą podjęcia decyzji o rozdeskowaniu
powinny być  wyniki  badania wytrzymałości rzeczywistej  betonu. Najczęściej  bada się  próbki
(sześcienne  lub  walcowe)  formowane  podczas  betonowania  konstrukcji  i  dojrzewające  w
warunkach zbliżonych do panujących w konstrukcji.  Możliwe jest  także stosowanie  różnego
rodzaju  badań  nieniszczących.  Dobre  efekty  daje  stosowanie  tzw.  mierników  dojrzałości
betonu. Istotą  działania miernika jest pomiar ciągły temperatury betonu w konstrukcji,  dzięki
czujnikom zabetonowanym na różnej głębokości. Przebieg zmian temperatury w czasie oraz
informacje dotyczące materiałów (rodzaj cementu, skład betonu) pozwalają przy wykorzystaniu
wskaźnika  dojrzałości,  obliczyć  rzeczywistą  wytrzymałości  betonu.   W obecnie  istniejących
polskich  przepisach  nie  ma  jednoznacznych  wymagań  co  do  określania  terminu
rozdeskowania. Wymagania takie mogą być formułowane w różnej postaci i określają np.: 
 
• minimalną wytrzymałość rozdeskowania w megapaskalach 
• minimalny procent wytrzymałości projektowanej (klasy wytrzymałości) 
• minimalny czas przebywania w deskowaniu w dniach Przy rozdeskowaniu konstrukcji należy
zachować  taki  sposób demontażu,  aby  nie  następowało  chwilowe  przeciążenie  konstrukcji,
uszkodzenie  powierzchni  betonu  itp.  Szczególne  wymagania  dotyczą  podpór  stropów  w
budynkach wielokondygnacyjnych. Usuwanie podpór przed zabetonowaniem stropu następnej
kondygnacji jest niedopuszczalne. Pod następnym, niżej położonym stropem (2 kondygnacje
niżej) należy pozostawić przynajmniej część podpór. Szczegółowe wytyczne należy uzgodnić z
dostawcą deskowań stropowych. 
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Elementy żelbetowe 
 
Odbiorowi będą podlegały: • Wygląd i stan powierzchni: a) Powierzchnie gładkie, bez raków i
wyszczerbień  b)  Naroża  elementów ścięte  1,5 x  1,5 cm c)  Sposób szalowania  regularny i
jednorodny,  miejsca  styku  elementów  szalunkowych  przeszlifowane  i  przeszpachlowane  •
Położenie i wymiary elementów lub konstrukcji żelbetowych Odchylenia płaszczyzn i krawędzi
ich przecięcia od projektowanego pochylenia: a) ± 5 mm na długości 1,0 m b) ± 20 mm na całej
długości lub szerokości pomieszczenia c) ± 15 mm dla słupów w deskowaniu nieruchomym •
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: a) ± 5 mm na 2 m płaszczyzny w dowolnym
kierunku b) ±15 mm na całej płaszczyźnie 
 
 
• Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m a) ± 4 mm dla
powierzchni bocznych i spodnich b) ± 8 mm dla powierzchni górnych 
 
 
Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym 
PN – EN 206-1:2003 Beton 
PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN – EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki. 
PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
PN-B-02872 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków:  Metoda  badania  odporności  dachów na
ogień zewnętrzny. 
[PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”. 
PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbet..
Nazwy i określenia.” 

1.7. TYNKOWANIE 

1.7.1. Tynki cementowo-wapienne 

Do zapraw tynkarskich należy stosować: 
• piaski o odpowiednim  uziarnieniu, 
• cement portlandzki, 
•  wapno  suchogaszone  (hydratyzowane)  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna palonego.  Ciasto wapienne powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną
masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych;  wymagania  dla  wapna
określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
•  wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy  PN-EN 1008:2004;  bez  badań  laboratoryjnych
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
Sprzęt do wykonywania robót tynkowych Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy
użyciu specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi,
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą  przyjazne  dla  środowiska.  Przy  doborze  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania
producenta  suchych  mieszanek  tynkarskich  lub  mas  tynkarskich.  Do  mechanicznego
wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
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• mieszarki do zapraw, 
• agregaty tynkarskie, 
• betoniarki wolnospadowe, 
• przenośne zbiorniki na wodę, 
•  rusztowania, 
Do ręcznego wykonania zapraw i robót tynkarskich należy stosować: 
• szczotki do czyszczenia podłoża, 
• kielnie, 
•  szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pace, 
• pędzle, 
• mieszarki mechaniczne, 
• mieszadła, 
• pojemniki na zaprawę, 
• pojemniki na wodę, 
• drabiny, 
• rusztowania, 
 
Warunki przystąpienia do robót  Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny
być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą
do  tzw.  stolarki  konfekcjonowanej.  Do  wykonywania  tynków  można  przystąpić  po  okresie
osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą
być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest
nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej
0°C.  W  niektórych  przypadkach,  określonych  we  wskazówkach  producenta  mieszanki
tynkarskiej,  konieczne  może  stać  się  zachowanie  wyższych  temperatur  minimalnych.  Przy
tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej
należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego  obniżenia  temperatury  tynkowanego
elementu w warunkach zimowych. Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników
atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne powinny być  wykonywane przy bezwietrznej  i
bezdeszczowej  pogodzie.  Wilgotność  względna  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków
pocienionych barwionych nie może przekraczać 80%.  
 
 Podłoża  pod  tynki   Tynki   można  wykonywać  na  podłożach:  z  betonów  zwykłych  (w
konstrukcjach  monolitycznych  i  prefabrykowanych),  z  autoklawizowanych  betonów
komórkowych. Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie,  suche,  nie  pylące,  wolne  od  wykwitów,  bez  rys  i  pęknięć.  Nadlewki,  nacieki  i
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Zabrudzenia powierzchni smarami,
olejami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć,  zmywając  odpowiednimi  preparatami
odtłuszczającymi  albo  stosując  środki  mechaniczne  (np.  piaskowanie).  Z  podłoży  należy
usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
 
Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne  Przygotowanie  zapraw  do  robót  tynkarskich
powinno być  wykonywane mechanicznie.  Zaprawę  należy przygotować  w ilości możliwej  do
wykonania tynku w ciągu  3 godzin. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i
gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać przy użyciu listew kierunkowych. Warstwę
wierzchnią  -  gładź  nanosi się   po związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej  stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
Parametry tynków podlegające ocenie: 
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• zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowość przygotowania podłoża 
• przyczepność tynków do podłoża,
 • grubość tynku, 
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
Odbiór  robót  tynkarskich  Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkarskich  należy  przeprowadzić
odbiór  podłoża.  Odbiór  tynku  polega  na  sprawdzeniu,  czy  odpowiada  on  wszystkim
parametrom przewidzianym dla danej kategorii tynku. Gdy choć jeden z parametrów nie jest
zgodny,  prace  należy  poprawić  i  tynk  przedstawić  do  ponownego  odbioru.  Dopuszczalne
odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: • pionowego – nie mogą być większe niż 2
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, • poziomego – nie mogą być
większe  niż  3  mm na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm na  całej  powierzchni  miedzy
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Powierzchnie tynków powinny być  gładkie lub mieć  fakturę wynikającą  z techniki obrobienia
powierzchni,  a  także  odznaczać  się  jednolitą  barwą  –  bez  smug  i  plam  oraz  prześwitów
podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni  tynku roztworów soli  przenikających  z podłoża,  a także zacieki  mające postać
trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 

1.7.2. Tynki gipsowe 

Suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,  wypełniaczy  i
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są
gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe
ze względu na przeznaczenie można podzielić  na: - gipsy tynkarskie, - gipsy szpachlowe, -
tynki  cienkowarstwowe,  -  gładzie.  Gipsy  tynkarskie  są  to  mieszanki  oparte  na  spoiwie
gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących,
nadających uzyskanej zaprawie plastyczność,  łatwość  obróbki i  podnoszących przyczepność
do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm
grubości  wyprawy:  lekki  -  0,8  kg/m2,  standard  -  1,2  kg/m2  oraz  obróbka  i  zastosowanie.
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: - gips tynkarski maszynowy GTM
przeznaczony  do  wykonywania  wewnętrznych  wypraw  tynkarskich  sposobem
zmechanizowanym,  -  gips  tynkarski  maszynowy  GTM  lekki,  -  gips  tynkarski  ręczny  GTR
przeznaczony  do ręcznego tynkowania,  -  gips  tynkarski  cienkowarstwowy  do wykonywania
wypraw tynkarskich o grubości 3- 6 mm. Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich
są  przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton,  cegła ceramiczna,
cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na
podłożach  drewnianych,  metalowych  oraz  z  tworzyw  sztucznych.  Gipsy  szpachlowe  są
mieszankami  na  bazie  gipsu  półwodnego  z  dodatkiem  wypełniaczy  mineralnych  oraz
chemicznych  środków  modyfikujących.  Zawierają  komponenty,  dzięki  którym  uzyskane
zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i
szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F
przeznaczone są  do spoinowania połączeń  płyt g-k wraz z siatką zbrojącą  oraz wypełnienia
niewielkich  uszkodzeń  powierzchni  ścian i  sufitów z płyt  g-k  wewnątrz  pomieszczeń.  Gipsy
szpachlowe  B  stosowane  są  do  wyrównywania  podłoży  wykonanych  z  betonu,  tynków
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być
nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki
cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub  mączki  anhydrytowej  z  dodatkiem  wypełniaczy  mineralnych  oraz  składników
poprawiających plastyczność  i  reologię.  Gładzie  gipsowe i  tynki  cienkowarstwowe służą  do
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wykonywania  pocienionych  wypraw  na  równych  podłożach  betonowych  oraz  na  tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
Wykonywanie tynków gipsowych 
 
Przyczepność  tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości  podłoża
należy  zawsze  dostosować  rodzaj  gipsu  tynkarskiego  oraz  technikę  wykonawczą.  Należy
zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników,
które mogą powodować  odpadanie tynków gipsowych: - niewłaściwie przygotowane podłoże
betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, - zamarznięte podłoże, bardzo
-  tynkowanie  mokrego  betonu,  -  brak  lub  niewłaściwy  środek  gruntujący.  Suche  podłoże
betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi
chłonność  podłoża  i  zwiększającymi  przyczepność.  Do  podłoży  betonowych  i  żelbetowych
przeznaczone  są  środki  gruntujące  głównie  w  postaci  dyspersji  polimerowych,  wypełnione
grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą  one warstwę  kontaktową  w postaci tzw. Mostka
adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu
zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko
alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys,
należy  dodatkowo  zastosować  zbrojenie  tynku  siatką  tynkarską.  W  przypadku  podłoża  w
postaci  ścian  murowanych  z  cegieł  lub  tzw.  murów mieszanych  należy  zadbać,  aby  także
spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem
gruntującym.  Płyty  drewnopochodne  oraz  bloczki  styropianowe  przed  tynkowaniem  należy
zagruntować  środkiem  z  dodatkiem  wypełniacza  mineralnego.  Grubość  tynku  na  tych
podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi
być  ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem
fabrycznie  przygotowanych  mieszanek  określane  są  w  instrukcjach  producentów.  Należy
nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny
przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać  w pojemniku Przed
rozpoczęciem  prac  tynkarskich  mostek  adhezyjny  musi  wyschnąć.  Niedozwolone  jest
nanoszenie  mostków  adhezyjnych  na  powierzchniach  betonowych  o  wilgotności
przekraczającej  4%.  Zaprawy  muszą  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta
przez  wsypanie  odmierzonej  ilości  mieszanki  do  określonej  ilości  wody.  W  przypadku
postępowania  odwrotnego  powstaną  grudy,  a  zaprawa  będzie  trudna  do  właściwego
zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np.
nakładki  na  wiertarki  Dobrze  przygotowana  zaprawa  ma konsystencję  masła  i  nie  zawiera
żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować
taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa
tynkarska traci  swoje  plastyczne  właściwości.  Bardzo  istotne  jest,  aby każdy kolejny  zarób
gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie
przyspieszyć  czas  wiązania  i  utrudnić  pracę.  Prace  tynkarskie  można  rozpocząć  w
pomieszczeniach,  w  których  zakończono  wszelkie  prace  instalacyjne,  zabezpieczono
nieosłonięte  powierzchnie  metalowe  przed  korozyjnym  działaniem  gipsu,  zbadano  i
przygotowano  podłoże,  zasłonięto  folią  okna,  ościeżnice  i  grzejniki.  Jednowarstwowe  tynki
gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże
tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą,  gładką  powierzchnię.  Nałożony,
ściągnięty,  lekko stwardniały  tynk  powinien  być  skrapiany  równomiernie  wodą,  a  następnie
„szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką.  Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz
spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne
jest  zatem,  aby  tynkarz  bardzo  starannie  wygładził  i  wyrównał  powierzchnię  tynku,  co  ma
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię
należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu
zewnętrzna  powierzchnia  tynku  ulega  zagęszczeniu  i  uzyskuje  się  zamkniętą,  chociaż  nie
pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się
pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają
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dodatkową  tendencję  do  powstawania  pęcherzyków  powietrza  i  ich  eliminacja  wymaga
zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową
warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku
można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą
tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o
grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
dociskając  materiał  do  podłoża.  Masę  naniesioną  na  ścianę  wyrównuje  się  pacą,  a  po
stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką
lub  papierem  ściernym.  Następnie  powierzchnię  należy  ponownie  zaszpachlować  jak
najcieńszą  warstwą  i  delikatnie  przeszlifować.  W  przypadku,  gdy  należy  wygładzić
powierzchnię  w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać,
stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20
minutach  od  nałożenia  pierwszej  warstwy.  Po  wykonaniu  tynków  wewnętrznych  należy
zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana
powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu
czynności  należy  określić  na  miejscu  albo  uzgodnić  oddzielnie.  Niedopuszczalne  jest
bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być
skierowany  bezpośrednio  na  powierzchnię  tynku.  Zastosowanie  odwilżaczy  powietrza
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania  ogólne  Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w
„Wymaganiach ogólnych”.  
 
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.  
 
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/B14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.  
 
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, Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły –
na przedszkole  SST 453-3 120 − przyczepności  tynków do podłoża,  −  grubości  tynków,  −
wyglądu powierzchni  tynków,  − prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków.  −
wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
 
ODBIÓR ROBÓT.  
 
Ogólne  zasady  odbioru  robót.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST  „Wymagania
ogólne”  
 
Odbiór podłoży  
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Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami.  
 
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego wykonania,  należy  podłoże
oczyścić i umyć wodą.  

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  usunięci.  -  Stwierdzenia
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

1.7.3. Normy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo kartonowe 
 PN-B – 79406 : 1997 Płyty warstwowe gipsowo- kartotnowe 
 PN-B-19402:1966 Płyty gipsowo ścienne 
 
 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych prawem polskim, instrukcjach
producentów oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót jak również instrukcji ITB
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  ,  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod
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1.8.  Posadzki 

1.8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Wymagania ogólne" 

1.8.2. Wykonanie 

Izolacja z folii  w płynie – ścian i  posadzki  w pomieszczeniach mokrych – łazienki,  natryski
Przygotowanie podłoża 
• Podłoże powinno być: równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów
i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki
należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić np. gotową zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a
także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić. 
• Powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, co należy potwierdzić  „testem folii”. Test
polega na ułożeniu  folii  z  tworzywa  sztucznego na powierzchni  około  1m².  Jeżeli  po około
kilkunastu godzinach na wewnętrznej  powierzchni  folii  pojawi  się  skroplona para wodna,  to
takie  podłoże  nie  nadaje  się  jeszcze  do  ułożenia  izolacji  -  płynnej  folii.  Świeżo  wykonane
powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu,
nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania. 
• Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją wzmacniającą podłoże. W
celu polepszenia przyczepności folii do podłoży bardzo gładkich i o małej nasiąkliwości, należy
pokryć je masą szczepną właściwą dla wybranego systemu izolacji w płynie.   Przygotowanie
masy Masy izolacyjne produkowane są jako gotowa do użycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej
łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość
należy  przemieszać  w  celu  wyrównania  konsystencji  (zaleca  się  stosowanie  wiertarki
wolnoobrotowej).   Nakładanie izolacji Folię należy nakładać na podłoże co najmniej w dwóch
warstwach. Pierwszą  nanosi się  pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane
będą dodatkowo systemowe taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające. Akcesoria te należy
zatopić w świeżo naniesionej masie izolacyjnej. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić
po całkowitym wyschnięciu pierwszej – zgonie z instrukcją producenta. Kolejne warstwy można
nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową.   Prace wykończeniowe Powstałą po związaniu
powłokę – po terminie podanym przez producenta, należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub
okładziną. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody. 

1.8.3.  Odbiór robót 

Odbiorowi  robót  podlega  sprawdzeniu  zgodności  prac  z  projektem,  dokładność  wykonania
wylewki samopoziomującej 

1.8.4. Normy związane 

PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Właściwości  i
wymagania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Zalecenia producenta. 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych prawem polskim, instrukcjach
producentów oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót jak również instrukcji ITB
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  ,  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. 

STWiORB -33



 
             KOMBUD       UL. BRUŻYCA 38, 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI e-mail: biuro_kombud@wp.pl tel.:514 908 159     

1.9. ROBOTY MALARSKIE 

1.9.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Wymagania ogólne" 

1.9.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora.  Ogólne
wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST."Wymagania  ogólne".  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  zgodność  z  zaleceniami  producenta  materiałów  określonymi  w  kartach
technicznych materiałów. W przypadku, gdy wystąpią różnice między zaleceniami producenta a
wymaganiami tej  specyfikacji należy przedstawić  je Inspektorowi do oceny i  rozstrzygnięcia.
Jedynie  materiały  zatwierdzonych producentów mogą  znajdować  się  na budowie,  chyba że
Inspektor  postanowi  inaczej.  Po  zakończeniu  prac  farby,  rozpuszczalniki,  rozcieńczlniki,
zanieczyszczone  szmaty,  odpady  etc.  należy  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
pojemnikach.  Prace  malarskie  należy  wykonać  zgodnie  z  niniejszą  specyfikacją,  jednakże
Wykonawca może zaproponować zamienne rozwiązania, które muszą być zatwierdzone przez
Inspektora. 

1.9.3.  Materiały do robót malarskich 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną  do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, bądź 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, bądź 
•  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

1.9.4. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

 • szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
•  mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji
składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 

1.9.5. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić
odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
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1.9.6. Wykonanie robót

 Ogólne  zasady  wykonania  robót  Wymagania  ogólne dotyczące  zasad wykonywania  robót
podano w ST. "Wymagania ogólne". Prace malarskie wykonywane będą przez doświadczonych
malarzy a jakość wykonania będzie na najwyższym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest
za końcowy efekt oraz za zgodność  prac z niniejszą  specyfikacją  i  zaleceniami Producenta
materiałów. Wyschnięte powłoki malarskie powinny być wolne od pęcherzy i niedociągnięć i być
w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby może być nakładana po całkowitym wyschnięciu
warstwy  spodniej,  która  posiada  odpowiednia  grubość  powłoki.  Należy  przestrzegać  czasu
schnięcia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usunąć
wszelkie zabezpieczenia ochronne powierzchni,  które nie były malowane. Następnie, należy
oczyścić  i  wymyć  szyby.  Tam  gdzie  to  konieczne  należy  zastosować  specjalne  zasady
czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca powinien uzyskać właściwą informację dotyczącą
zastosowania specjalnych środków. Wykonawca powinien dostarczyć środki i wykonać prace
malarskie  na  wszelkich  powierzchniach,  które  wymagają  ponownego  wykończenia  po
naprawach  uszkodzeń  lub,  których  wykończenie  było  wadliwe.  Wykonawca  powinien  użyć
dodatków, rozcieńczalników zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie należy wykonać
w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach. 
 
Malowanie tynków wewnętrznych 
 
Świeże tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej
w temperaturze powyżej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta,
nie krusząca się, nie pyląca, bez rys i spękań.Prace malarskie można rozpocząć po całkowitym
zakończeniu  wszelkich  prac  budowlanych  w  rejonie  malowania.  Prace  malarskie  należy
prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciągu, co najmniej 3 dni przed malowaniem
temperatura  pomieszczenia  i  powierzchni  malowanej  musi  wynosić,  co  najmniej,  +5°C.
Temperaturę tę należy utrzymać 24 godziny po malowaniu. a w ciągu następnych 48 godzin
temperatura nie może spaść poniżej O°C. Należy starannie malować narożniki, krawędzie przy
drzwiach i oknach tak by uzyskać odpowiednią grubość farby. W czasie prac malarskich i po ich
zakończeniu  pomieszczenia  powinny  być  wietrzone  aż  do  zaniku  zapachu.  Farbę  przed
użyciem należy dokładnie wymieszać.  Kolejną  warstwę  farby można nanosić  po minimum 2
godzinach. malowanie farbą – 1+2 (grunt + farba 2x) 
 
Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni 
 
Poniżej  wymienione  powierzchnie  i  wszystkie  podobne  Wykonawca  przystępując  do  prac
malarskich  zabezpieczy  przed  zabrudzeniem,  a  po  zakończeniu  prac  malarskich  usunie
zabezpieczenia. a) okna i drzwi, b) lampy, klosze oświetlenia, c) zawory, śruby i nity mocujące
maszyny, wyposażenie mechaniczne, d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposażenia,
e) platynowane lub polerowane elementy ślusarki. 
 
Podłogi  należy  zabezpieczyć  przed  rozpryskami  i  plamami  farby.  Po  zakończeniu  prac
malarskich Wykonawca powinien dokonać  przeglądu wszystkich powierzchni  i  oczyścić  je z
wszelkich plam, dokonać napraw powłok, jeśli zostały uszkodzone bez względu na to, przez
kogo i usunąć wszelki brud, śmieci i odpady powstałe w trakcie 

1.9.7. Badania w czasie odbioru robót 

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny,  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
 • zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 • prawidłowości przygotowania podłoży,
 • jakości powłok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.      Badania powłok przy ich odbiorze
należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od  zakończenia  ich  wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
 • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
 
•  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
 • sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
 •  sprawdzenie  odporności  powłoki  na wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne pocieranie  jej
powierzchni wełnianą  lub bawełnianą  szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralnowłóknistych – przez
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą
stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych –
metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
•  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać  za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 
 
Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
· ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów
 · ocenę przygotowania podłoża 
· ocenę zagruntowania podłoża
 · ilość wykonanych warstw, powłok 
· zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora 
 
Nie wcześniej niż 3 dni po malowaniu: 
· grubości warstw powłok malarskich
· jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki 
· sprawdzenie przyczepności farby do podłoża 
· brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 

1.9.8. Odbiór końcowy robót malarskich 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania
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komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca robót obowiązany jest
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
robót, dziennik budowy i  książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbioru podłoży, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, • wyniki badań laboratoryjnych i
ekspertyz. 
 
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli  to możliwe należy ustalić  zakres prac korygujących,  usunąć  niezgodności powłoki z
wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki
malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.  W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

1.9.9.  Normy związane 

PN-EN  13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Zalecenia producenta 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych prawem polskim, instrukcjach
producentów oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót jak również instrukcji ITB
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  ,  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.10.  Ślusarka aluminiowa 

Przygotowanie otworów do montażu drzwi i okien aluminiowych (opis)  
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• Otwory wykonywać zgodnie z projektem architektonicznym uwzględniając wytyczne zawarte
w zestawieniach stolarki okiennej;  
•  Nie  dopuszcza  się  stosowanie  dociętych  bloczków  ściennych  w  ościeżach  okiennych
węższych niż 8,0 cm  
•  Sprawdzanie  geometrii  otworów okiennych należy  prowadzić  na  etapie  wznoszenia  ścian
zewnętrznych  
•  Dopuszczalne odchyłki od pionu w ościeżu:  ± 6,0 mm  
• Dopuszczalne odchyłki wymiarów w świetle otworów okiennych i drzwi balkonowych:  + 10,0
mm  
•  Nie  dopuszczalne  odchyłki  (-)   •  Dla  wykonania  prawidłowego  montażu  ślusarki  należy
nanieść na każdej kondygnacji „ cechę metra”  
 
Cecha metra – jest oznakowaniem leżącym dokładnie 1 m ponad powierzchnią gotowej podłogi
(OFF) i nie powinna być oddalona więcej niż 10 m od miejsca montażu.  
•  Wymiary  otworu  powinny  być  większe  od  wymiarów  okien  o  luz  montażowy.  Szczelina
montażowa nie powinna być większa niż 2,0 cm z każdej strony. 
 

Ślusarkę należy montować zgodnie z instrukcją producenta, wskazane aby montaż prowadziła
firma  polecona  przez  producenta.  Wszelkie  zastosowane  konstrukcje  (profile,  akcesoria,
uszczelki, okucia), połączenia konstrukcji oraz obróbki należy wykonać zgodnie z załączonymi
detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.   
 
Zabezpieczenie ślusarki po montażu  
 
• Ślusarkę aluminiową z uwagi na małą odporność powłok malarskich na uszkodzenia zaleca
się montować po zakończeniu robót mokrych w budynku ( tynki, podłoża ).  • Ślusarki nie wolno
wystawiać  na działanie kwasów, ługów i soli. Zabrudzenia ram, szyb i okuć wapnem/gipsem
może  nieodwracalnie  je  poplamić.   •  Na  czas  prac  wykończeniowych  okna  muszą  być
zamknięte i starannie zabezpieczone przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem. Pomieszczenia
należy okresowo wietrzyć poprzez uchył.  • Zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych należy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót wykończeniowych i tak:  • Dostawa ślusarki -
Skrzydła ruchome należy zabezpieczyć poprzez owinięcie folią, klejąc taśmą klejącą połączenia
folii.  Szyby  okienne  powinny  być  dodatkowo  zabezpieczone  obustronnie  folią.  Te
zabezpieczenia pozostają do czasu końcowego sprzątania lokalu przed odbiorem końcowym.  •
Roboty tynkarskie – całą powierzchnię stolarki okiennej w tym skrzydła nieruchome oraz ramy
okienne należy zabezpieczyć folią poprzez przyklejenie arkusza folii do listwy tynkarskiej. Folię
należy  zdemontować  bezpośrednio  po  wykonaniu  tynków  w  pomieszczeniu.   •  Roboty
malarskie  -  skrzydła  nieruchome  oraz  ramy  okienne  należy  zabezpieczyć  folią  poprzez
przyklejenie  arkusza  folii  do  ramiaka  taśmami  z  opóźnionym  czasem  wulkanizacji  nie
powodującymi  uszkodzeń  lakieru.  Folie  i  taśmy  należy  zdemontować  bezpośrednio  po
wykonaniu robót malarskich.  • Elewacja - całą powierzchnię stolarki okiennej w tym skrzydła
nieruchome oraz ramy okienne należy zabezpieczyć folią poprzez przyklejenie arkusza folii do
listwy  tynkarskiej.  Folię  należy  zdemontować  bezpośrednio  po  wykonaniu  tynków  w
pomieszczeniu.  • Zabezpieczenia przyklejone na ramach okiennych i skrzydłach stałych należy
jak najszybciej usunąć po wykonaniu prac wykończeniowych.  • Po demontażu zabezpieczeń
okna należy starannie odkurzyć, zarówno skrzydła jak i okucia oraz uszczelki, na końcu umyć z
zastosowaniem  preparatów  zalecanych  przez  producenta  stolarki.   •  Niedopuszczalne  jest
prowadzenie  przez  drzwi  i  okna  prowizorycznych  instalacji  i  zamykanie  skrzydeł  na
przewodach. 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania
ogólne" 
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Kontrola jakości 
 
Kontrola  jakości  prac  obejmuje:  ·  ocenę  jakości  materiałów przed  montażem,  sprawdzenie
kompletności  dokumentów  ·  brak  zmian  cech  geometrycznych  ościeżnic,  brak  uszkodzeń
mechanicznych  i  trwałych  zabrudzeń  ram,  szyb  i  okuć  ·  odchylenie  od  pionu  ościeżnic
drzwiowych nie może przekraczać  2mm na 1 m ościeżnicy,  ale nie więcej niż 3mm na całą
ościeżnicę,  ·  otwieranie  i  zamykanie  skrzydeł  powinno  odbywać  się  bez  zacięć,  ·  otwarte
skrzydła  drzwiowe  nie  mogą  samoczynnie  (pod  własnym  ciężarem)  dalej  się  otwierać  lub
zamykać,  ·  zamknięte  skrzydła  powinny  przylegać  do  ościeżnicy  równomiernie  wszystkimi
narożami i płaszczyznami. 
 
Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień
ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
 
 
Odbiór montażu  
 
Dokumentacja wyrobu  
 
Za dopuszczalne do obrotu i stosowania uznaje się takie wyroby na które: wystawiono certyfikat
zgodności zgodnie z dokumentacją odniesienia; zostały w określonym trybie dopuszczone do
jednostkowego stosowania; oznaczono je znakiem budowlanym „B”  
 
Od dostawcy należy zażądać:  
 
• Aktualne sprawozdanie z badań właściwości wyrobu potwierdzających własności wyrobu w
ramach  Zakładowej  Kontroli  Produkcji  (  nie  starsze  niż  1  rok)  niezbędne  do  oznakowania
wyrobu oznakowaniem CE ( Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1: + A1:2010 )  
•  W  przypadku  ślusarki  montowanej  w  zewnętrznych  przegrodach  wymagać  należy
potwierdzenia parametrów cieplnych okien Uw ( uwaga: producenci najczęściej podają U dla
szyby zespolonej) w formie wyników badań lub przeprowadzonych obliczeń.  
•  W  przypadku  stosowania  ślusarki  aluminiowej  w  przegrodach  zewnętrznych  mieszkań
wymagać  należy  potwierdzenia  parametrów  akustycznych  stosowanych  przegród.  W takim
przypadku  należy  wymagać  od  dostawcy  sprawozdania  z  badań  odporności  akustycznej
wytypowanego elementu przegrody ( Badanie zgodności z normą PN-EN 20140-3:1999 ). 
 • W przypadku ślusarki przeciwpożarowej wymagać należy Certyfikatu Zgodności z normą PN-
EN 13501-2+A1:2009 wystawionego przez autoryzowany przez PCA zakład certyfikacji ( np.
ITB) wskazujący na spełnianie warunków określonych w Aprobacie Technicznej.  
 
W przypadku powoływania się dostawcy na Aprobatę Techniczną sprawdzić czy dostawca jest
wpisany na listę wnioskujących firm. 
 
Odchyłki wymiarowe  
 
• Zwichrowanie skrzydła ujawnia się poprzez niejednakowe przyleganie skrzydła do ramiaka –
niedopuszczalne  
 
• Maksymalne odchyłki wymiarów zewnętrznych ościeżnic: ± 3 mm  
 
• Maksymalne odchyłki wymiarów: ± 2 mm  
 
• Różnice długości przekątnych skrzydeł: ±2 mm  
 
Odchyłki montażowe   Odchyłki montażowe w pionie i poziomie:  
 
• ± 2 mm przy długości elementu do 1,0 m  • ± 3 mm przy długości powyżej 1,0 m  
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Odchyłki od pionu w płaszczyźnie ściany ±2,0 mm  

Kompletność i cechy wizualne stolarki 
 • Stan, kompletność i sposób zamontowania okuć : zawiasów, blokad, rygli, samozamykaczy.
• Wygląd ogólny, stan powierzchni licowych po demontażu taśm zabezpieczających zarówno
zamontowanych w trakcie produkcji jak i na budowie.  
• Zgodność  kolorystyki z wzornikiem, brak pęcherzy,  odprysków, łuszczenia się  lub pęknięć
powłoki. 
 • Dokładność i stan styków na łączeniach profili. 
 • Stan, ciągłość i sposób ułożenia uszczelek, trwałość ich montażu, zgodność ich lokalizacji z
dokumentacją techniczną.  
•  Stan  szklenia  z  uwzględnieniem  występowania  zaparowania  i  wykroplenia  wody  w
przestrzenie międzyszybowej, oznaczenia na ramkach międzyszybowych. 
 • Wykonania szczelin do montażu nawiewników, otworów odwadniających  
 
Minimalne wymiary otworów i światła przejścia:  
 
• Szerokość światła przejścia – min 90,0 cm 
 • Wysokość światła przejścia – min 200,0 cm  
• Wysokość progu – max. 20 mm  
• Odbiór wykonanych zabezpieczeń roboczych należy wykonać w oparciu o wytyczne zawarte
w pkt. 5 
• Regulacje  
• Sprawdzić sprawność działania skrzydła, przy wykonywaniu czynności otwierania i zamykania
skrzydła zwracając uwagę na konieczność użycia siły do tych czynności.  
•  Występowanie  wszystkich  funkcji  wyrobu  (  rozszczelnienie,  uchył,  kierunek  otwarcia,
szerokość otwarcia) i ich zgodność z dokumentacją techniczną. 
 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej,
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca
nie  będzie  rościł  żadnych  kosztów  związanych  ze  spełnieniem  postanowień  poniższych
dokumentów.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia  2002 r.  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-02151-03:1999 Akustyka
budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w budynkach – Izolacyjność  akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
 
 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych prawem polskim, instrukcjach
producentów oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót jak również instrukcji ITB
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  ,  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.11. Stolarka drzwiowa 

1.11.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Osadzanie stolarki i drzwiowej 
Ościeżnicę  należy mocować  za pomocą  kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy
kotwiące powinny być  zabezpieczone przed korozją.  Ościeżnice należy zabezpieczyć  przed
korozją  biologiczną  od  strony  muru.  Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  powinny  być
wypełnione   materiałem izolacyjnym dopuszczonym do  tego celu  świadectwem ITB.  Przed
trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
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1.11.2. Przegrody o odporności ogniowej. 

Drzwi/ścianki  o  odporności  ogniowej  wykonywane  są  jako  pełne,  jednoskrzydłowe,
dwuskrzydłowe,  z  progiem lub  bez  progu.  Mogą  być  wyposażone  w zamki  mechaniczne  i
elektroniczne  kontroli  dostępu.  Przegrody  –  drzwi,  ścianki  lub  okna  mogą  występować  w
następujących klasach odporności ogniowej:: EI 30 lub EI 60, dymoszczelne. Drzwi dostępne
jako: jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe:  
• pełne lub przeszklone szkłem ognioodpornym, 
• dymoszczelne w klasie S 60 
• ościeżnica: narożna, wewnętrzna lub obejmująca  
• wyposażenie: w ramach wyposażenia dodatkowego i zamiennego może się znajdować:  
• różne typy zamków i klamek: 
• dźwignie antypaniczne, 
• odbojnice ,
 • kratki wentylacyjne,
 • listwy progowe, 
• samozamykacze i regulatory kolejności zamykania, 
•  zawias  samozamykający,  który  może  w  szczególnych  przypadkach  pełnić  funkcję
samozamykacza  12.3 Ogólne wymagania dotyczące robót Przy montażu stolarki drewnianej i
ślusarki stalowej przestrzegać należy zasad podanych w normie PN-88/B-10085/A2- Stolarka
budowlana.  Okna i  drzwi.  Wymagania i  badania.  Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za
jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  i  obowiązującymi
normami.  Ponadto  Wykonawca wykona  roboty  zgodnie  z  poleceniami  kierownika  budowy  i
inspektora nadzoru  robót  budowlanych.  Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w ST-
00.00.  "Wymagania ogólne".  12.4.  Sprzęt  Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w
Specyfikacji  ST-00.00  -  „Wymagania  ogólne".  Sprzęt  do  wykonania  montażu  stolarki
budowlanej. Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się
możliwością  korzystania z elektronarzędzi  i  drobnego sprzętu budowlanego. 12.5,  Transport
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  ST-00.00  -  „Wymagania
ogólne".  Pakowanie  i  magazynowanie  stolarki  budowlanej  powinno  zabezpieczać  elementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych
i  zamkniętych,  suchych i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed opadami  atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i
drzwi.  Pakowanie  i  transport.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby
przed wpływami atmosferycznymi.  Przewożona stolarka powinna być  ustawiona pionowo na
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki
zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W
czasie transportu materiały powinny być  zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 
• zabezpieczenie krawędzi i naroży, 
• zafoliowanie skrzydeł, 
• ustawienie na stelażach, 
• wypełnienie wolnych przestrzeni  elementami rozpierającymi, 
•  usztywnienie  rzędów  za  pomocą  elementów  mocujących  i  rozpierających  Konstrukcje
ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach izolujących 

1.11.3. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Częstotliwość
oraz zakres badań stolarki PCV i ślusarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze.  W
szczególności powinna być oceniane: 
• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
• pion i poziom zamontowanej stolarki, 
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•  wodoszczelność  przegród.  Dopuszczalne odchylenie  od pionu i  poziomu nie powinno być
większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów
ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i  akceptowane przez kierownika robót budowlanych i inspektora nadzoru.
Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  kontrolę  jakości  prowadzonych  przez  siebie  robót.
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy skontrolować pod względem jej jakości. Kontrola
jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakości powinny być  zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola  jakości  wyrobów  szklarskich  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymogami
podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

1.11.4.  Odbiór robót 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeśli zostały wykonane zgodnie z
Specyfikacją  oraz   dokumentacją  projektową.  Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją
projektową  i  ST  i  wymaganiami,  jeśli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji)  dały pozytywne wyniki.  Wymagania przy odbiorze określa norma
PN-88/B-10085  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze.  Sprawdzeniu  podlega:  •  zgodność  z  dokumentacją  techniczną.  •  rodzaj
zastosowanych materiałów,  •  prawidłowość  montażu – sprawdzenie  rozmieszczenia  kotew i
sposobu mocowania, • pion i poziom zamontowanej stolarki, • pion i poziom zamontowanego
parapetu, • sprawdzenie działania części ruchomych, • stan i wygląd wbudowanych elementów
oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją.  Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających lub ulegających zakryciu.  Odbiór  obejmuje wszystkie materiały oraz czynności
montażowe podane powyżej. 
 
W pionowych powierzchniach ościeży należy wykuć bruzdy dostosowane do grubości parapetu.
Dla parapetów o większym wysięgu trzeba osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m.Wyrównać zaprawą mur podokienny z małym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie.  
Przed  osadzeniem parapetów krawędzie  parapetów mające styk  z  ramą  okienną  i  murem
należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy,
a  styk  parapetu  z  oknem i  ścianą  uszczelnić  silikonem.  Montaż  przeprowadzić  zgodnie  z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

1.11.5.  Roboty tynkarskie 

W trakcie dokonywania wymiany elementów stolarki otworowej nieuniknione jest wystąpienie
uszkodzeń  tynków  w  ościeżach  otworów  i  przy  podokiennikach.  Po  osadzeniu  nowych
elementów stolarki wszelkie ubytki tynków należy uzupełnić. 

1.11.6.  Kontrola jakości prac 

Ocena jakości powinna obejmować:  
• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni,  
•  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i
spoziomowania,  •  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i  sposobu mocowania,  • sprawdzenie
uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, • sprawdzenie działania części ruchomych
skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, • sprawdzenie prawidłowości
zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
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1.11.7.  Normy związane 

 PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na
atak. 
PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
PN-B-91000: 1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych prawem polskim, instrukcjach
producentów oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót jak również instrukcji ITB
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  ,  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.12. Stolarka okienna PCV 

1.12.1. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  zamieszczono w
STWiORB „Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 
 
Wymagania  dotyczące  stolarki  otworowej  z  PCV określają  katalogi,  normy  przedmiotowe  i
publikacje  techniczne.  Wykonawca  przedstawi  zamawiającemu  do  akceptacji  dokumenty
potwierdzające, że materiały spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
Wymagania  dotyczące  charakterystyki  termicznej  stolarki  otworowej  w  przegrodach
zewnętrznych  określa  norma  PN-ISO  6946  „Ochrona  cieplna  budynków”.  Parametry
akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka
budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.  Izolacyjność  akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność  akustyczna elementów budowlanych.  Wymagania”.
Zastosowane  materiały  -  zaprawa  cementowa  –wapienna,  -  pianka  montażowa,  -  gips
budowlany  szpachlowy -  silikon,  -  elementy do montażu okien,  -  kotwy,  kołki  rozporowe,  -
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej  - parapety wewnętrzne /dotychczasowe / - zaprawa
klejowa - zaprawa do spoinowania - farba emulsyjna - okno z PCV 
 
Transport i rozładunek 
Transport  powinien  odbywać  się  samochodami  zakrytymi  z  pełnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się w sposób zmechanizowany przy zachowaniu
pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami. 
 
Składowanie
 Składowanie powinni odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia  się  w położeniu  pionowym,  oparte
osiebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed
uszkodzeniem  uszczelek,  okuć,  szyb  jak  również  malarskiego  wykończenia.  Nie  wolno
składować  okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 
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Warunki  przystąpienia  do  robót  Roboty  powinny  być  przeprowadzone  w  temperaturze  nie
niższej niż + 5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
 
Instalacja i montaż okien. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 
 
Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 
 
Najbardziej  narażone  na  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  przed  zabudowaniem  są  wyroby
stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek
nieostrożnego transportu materiałów i elementów do innych robót budowlanych i instalacyjnych.
Skrzydła  okienne,  w  przypadku  kiedy  okres  zimowy  powoduje  konieczność  zawieszenia
skrzydeł przed wykonaniem robót tynkowych należy zabezpieczyć  przed zanieczyszczeniami
zaprawą.. 
 
Sposoby mocowania stolarki otworowej Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej
należy  dokonać  przeglądu przygotowanych  wyrobów sprawdzając czy:  -  naroża ościeżnic  i
skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, - uszczelki są prawidłowo osadzone w
ramiakach skrzydeł  (np.  nie są  wyrwane,  zanieczyszczone farbą),  -  okapniki  są  prawidłowo
przykręcone,  -  szyby,  a  szczególnie  szyby  zespolone  nie  są  uszkodzone,  -  okucia  są
prawidłowo osadzone,  nie wykazują  uszkodzeń  i  dobrze działają.  Nie należy zabudowywać
okien  uszkodzonych,  zachlapanych  wapnem  lub  zaprawą  tynkową.  Przed  osadzeniem
elementów stolarki  otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów
ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie.
Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna.
Mocowanie  ościeżnic  okien  z  PVC  Producent  okien  dostarcza  szczegółową  instrukcję
wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy.
Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych . Do zamontowania
okien PVC otwory okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać węgarek w nadprożu i
na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na
całej szerokości ościeży. Wymiary występu powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. Nie
należy  stosować  okien  PVC  w  ścianach,  które  mają  na  dole  otworu  okiennego  węgarek,
ponieważ uniemożliwia on odpływ wody z ościeżnicy okna, która wyposażona jest w specjalne
otwory odwadniające (należy zwrócić na to uwagę przy zakładaniu fartuchów blaszanych). Przy
wbudowywaniu stolarki  PVC należy zachować  odpowiednie luzy na rozszerzenia  okien pod
wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym
ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże
zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i  piony.  Do wbudowania  okien
PVC należy zastosować  m.in. następujące materiały:  -  kotwy, - łączniki TP-1 (przy łączeniu
okien w zestawy), - kołki rozporowe Ř10x50 mm z wkrętem 6x50mm, - rurka polietylenowa do
dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/ - masa uszczelniająca, silikon
budowlany  mrozoodporny,  -  szczeliwo  syntetyczne,  pianka  poliuretanowa  .  Stosowane  do
montażu  i  uszczelniania  materiały  powinny  mieć  atest  Państwowego  Zakładu  Higieny.
Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PVC jest następująca: - sprawdzić wymiary okien i
otworu okiennego, 
- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, - wstawić ościeżnicę w
otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz pomiędzy płaszczyzną węgarka i ościeżnicy około
5  mm na  dystansową  rurkę  polietylenową,  -  ustawić  w  poziomie  i  w  pionie  ościeżnicę  z
zachowaniem przyjętych luzów,  -  zamocować  ościeżnicę  na kotwach, -  założyć  skrzydła na
ościeżnicę  i  wyregulować  okno, - w szczelinę  pomiędzy ościeżnicę  i  węgarek wsunąć  rurkę
polietylenową  i  wypełnić  szczelnie  szczeliwem  syntetycznym  -masą  uszczelniającą  (nie
stosować  olkitu  ponieważ  wchodzi  w  reakcje  z  tworzywem)  -  od strony  pomieszczenia  luz
pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić  szczeliwem syntetycznym, - zamocować

STWiORB -44



 
             KOMBUD       UL. BRUŻYCA 38, 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI e-mail: biuro_kombud@wp.pl tel.:514 908 159     

parapety, - wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin
ościeży zewnętrznych w nawiązaniu  do istniejącej  elewacji),  -  wykonać  obróbki  blacharskie
zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić odkryte. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. Badania w czasie
wykonywania  robót  Metody  badań  okien  określają  Polskie  Normy  również  wymienione  w
niniejszej STWiORB. 
 
Częstotliwość, zakres oraz warunki badań jakości montażu stolarki otworowej powinny zostać
zawarte w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), uzgodnione zamawiającego Oceniać należy
w szczególności:  -  jakość  materiału  – dokładność  wymiarowa,  krawędzie  naroża,  elementy
towarzyszące,  -  jakość  wykonania  otworów,  -  prawidłowość,  wytrzymałość  i  szczelność
osadzenia (ewentualne luzy), - zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna
tolerancja ościeży max. 2mm / 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, -
prawidłowość  osadzenia  podokienników  (parapetów)  -  prawidłowość  szklenia,  -  estetykę
wykonania. 
 
Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z
murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na
1  metr  ościeżnicy,  nie  więcej  jednak  niż  3  mm na  całą  ościeżnicę.  Luzy  przy  pasowaniu
wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny
przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne
nie  mogą  się  same zamykać.  Szczelność  okna sprawdza  się  przez  włożenie  w dowolnym
miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli
po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie
(dokładność  osadzenia  okapników),  jakość  osadzenia  i  uszczelnienia  parapetów  nie  mogą
budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również
wszelkie  mechaniczne  uszkodzenia  na  powierzchniach  okien,  a  także  wykończenia,  szyb,
powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
 
Polskie Normy 
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna -  Klasyfikacja właściwości  mechanicznych -  Obciążenie  pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda
badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-91002  Okna  i  drzwi  balkonowe.  Zasady  ustalania  wymiarów  skoordynowanych
modularnie 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania 
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Zmiana 2 Wymagania i badania 
PN-88/B-10085  Stolarka  budowlana  -  Okna  i  drzwi  -  Wymagania  i  badania  (Zmiana  3)
/Az3:2001  10.2.  Inne  dokumenty  Aktualne  i  obowiązujące  instrukcje,  atesty  ,  aprobaty
techniczne i certyfikaty 
 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów określonych prawem polskim, instrukcjach
producentów oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót jak również instrukcji ITB
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  ,  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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2.STWiORB – INSTALACJE SANITARNE

2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA

2.1.1. Nazwa zamówienia

Adaptacja Pomieszczeń Galwanizerni na potrzeby nowej Technologii, Instytut Tele- i

Radiotechniczny - Etap II,ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

2.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest STWiORB dotyczący robót budowlanych w zakresie instalacji

sanitarnych  obejmujący  swoim zakresem  Adaptację  Pomieszczeń  Galwanizerni  na  potrzeby  nowej

Technologii, Instytut Tele- i Radiotechniczny - Etap II przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa.

2.1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy przy  zlecaniu  i
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.4. Zakres prac objętych STWiORB

Roboty  omówione  w  STWiORB  maja  zastosowanie  przy  pracach  budowlanych
związanych z wykonaniem instalacji:

• wewnętrznej instalacji wodociągowej,

• wewnętrznej instalacji wody demineralizowanej,

• wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej,

• instalacji ogrzewania, 

• instalacji chłodzenia,

• instalacji wentylacji,

• instalacji sprężonego powietrza.

2.1.5. Opis prac

Roboty przygotowawcze:
− Rozkucie  i  wycięcie  otworów  montażowych  dla  instalacji  wodociągowej,  wody

demineralizowanej,  kanalizacji  technologicznej,  ogrzewania,   chłodzenia,  wentylacji  i
sprężonego powietrza.

Roboty demontażowe:
− Demontaż istniejących elementów wyposażenia galwanizeri. 
− Roboty montażowe:
− montaż  instalacji wodociągowej, wody demineralizowanej, kanalizacji  technologicznej,

ogrzewania,  chłodzenia i sprężonego powietrza,
− montaż  instalacji  wentylacyjnej  z  centralami  wentylacyjnymi  zlokalizowanymi  na

zewnątrz budynku,
− próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary.

2.1.6. Organizacja robót budowlanych

Przed  przystąpieniem  do  poszczególnych  grup  robót  należy  przeprowadzić
przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i
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wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić
osoba  (osoby)  z  odpowiednimi  uprawnieniami.  Poza  tym  należy  zapoznać  pracowników  z
wymaganiami  wynikającymi  z  instrukcji  montażowych  poszczególnych  materiałów,
wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń
oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i  środków ochrony osobistej.  Pracownicy powinni
potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).
Należy  przeprowadzić  imienny  przydział  prac  oraz  określić  zakres  odpowiedzialności
pracowników. 

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje
kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy  powinni  posiadać  aktualne  orzeczenia  lekarskie  o  dopuszczeniu  do
określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. 
Należy  określić  zasady  używania  oraz  sposób przechowywania  i  zabezpieczenia,  sprzętu  i
urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację
ze stref szczególnego zagrożenia

2.1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wszelkie prace będą prowadzone na terenie Zamawiającego. O pracach związanych z
przyłączem wodociągowym należy za wiadomość lokalny zakład wodociągowy.

2.1.8. Ochrona środowiska

Zastosowane  materiały  nie  wpływają  negatywnie  na  ochronę  środowiska.  Prace
budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hałasu. Materiały z
demontażu oraz odpadki należy utylizować w miejscach do tego przeznaczonych.

2.1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić  zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych,  wymaganiami  wynikającymi  z  instrukcji
montażowych  poszczególnych  materiałów,  wymaganiami  wynikającymi  z  Polskich  Norm,
Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych,  ogólnymi
wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych.

Roboty  i  prace  budowlane  i  organizacyjne  prowadzić  pod  kierunkiem  i  nadzorem
kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania
w Polsce.

Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej.

2.1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren  budowy  wraz  z  zapleczem  wykonawcy  powinien  być  zabezpieczony  przed
wstępem osób nieupoważnionych oraz odpowiednio oznakowany.

2.1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Należy przestrzegać ogólnych przepisów o  ruchu drogowym.
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2.1.12. Ogrodzenie

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych.  Ogrodzenie  powinno  mieć  wysokość  minimum  1,5  m.  Sposób  wykonania
ogrodzenia nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jeśli wykop jest głębszy
niż 1 m, należy odgrodzić balustradą o wysokości minimum 1,1 m.

2.1.13. Chodniki i jezdnie

Teren  utwardzone  w  miejscu  wykonywania  instalacji  należy  zdemontować,  a  po
zakończeniu prac odtworzyć do stanu pierwotnego.

2.1.14. Zakres robót objętych STWiORB

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 2.1.1.
Niniejsza STWiORB związana jest z wykonaniem nw. robot:

− 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,
− 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
− 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
− 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

2.1.15. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

2.1.16. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz za zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami Inwestora.  Rodzaje (typy)  urządzeń,  osprzętu  i
materiałów  pomocniczych  powinny  być  zgodne  z  podanymi  w  dokumentacji  projektowej.
Zastosowanie innych rodzajów (typowych) urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
trybie określonym w umowie.

2.1.17. Definicje i pojęcia

Aprobata techniczna-  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów
budowlanych  wydawane  są  w  Instytucie  Techniki  Budowlanej  w  trybie  zgodnym  z
rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994 r.  w
sprawie  aprobat  technicznych  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  wyrobów  budowlanych
(Dz.U. nr 10 z 1995 r.).

Armatura (osprzęt) -  wyposażenie rurociągów instalacyjnych (wodociągów, gazociągów, rur
kanalizacyjnych i grzewczych), na które składają się zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne. 
Czerpnia  -  element  wentylacji  mechanicznej,  którego  zadaniem  jest  pobieranie  powietrza
zewnętrznego.
Czyszczak (rewizja) - kształtka w postaci krótkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym
pokrywką mocowaną na śruby. Czyszczak jest włączany w rury kanalizacyjne (sanitarne bądź
rynny) i służy do łatwego+.
Kompensacja - Wyrównywanie wydłużeń cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na
konstrukcji  umożliwiającej  ruch  cieplny  rur  w  miejscach  połączeń  (stworzenie  ramienia
kompensacji),  uzyciu  specjalnych  kompensatorów  osiowych,  użyciu  specjalnych  kształtek  i
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złączek  kompensacyjnych  (np.  kielich)  lub  specjalnych  rozwiązań  instalacyjnych  -
kompensatorów U-kształtnych,  a także specjalnych otulin,  w których rozszerzająca się  rura
może  pracować.  Kompensacja  wymaga  montowania  rur  w  specjalnych  uchwytach.
Kompensacja jest szczególnie istotna przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych. 
Kratka wentylacyjna -  element kończący urządzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia
wentylowanego,  osadzony  w  ściance  przewodu  lub  w  przegrodzie  budowlanej,  nadający
przepływającemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

Peszel  -  karbowana  rura  osłonowa  z  tworzywa  sztucznego  (najczęściej  polipropylenu)
stosowana  do  zabezpieczenia  przewodów  prowadzonych  w  ścianach  lub  pod  posadzką.
Stosowany w instalacjach wodociągowych, grzewczych i energetycznych. 
Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierający ścieki z
poszczególnych  kondygnacji  i  odprowadzający  je  do  poziomu  kanalizacyjnego  (przewodu
odpływowego).  
Pion  wodociągowy  -  główny  odcinek  instalacji  wodociągowej  łączący  przewód
doprowadzający wodę do budynku z kolejnymi piętrami.
Przyłącze  -  przyłącze  jest  to  odcinek  sieci  (energetycznej,  wodociągowej  itd)  służący  do
połączenia  instalacji  (elektrycznej,  wodciągowej  itd)  odbiorcy  z  siecią  (energetyczną,
wodociągową itd). 
Rekuperator  -  wymiennik,  który  odbiera  ciepło  powietrzu  wyrzucanemu  z  instalacji
wentylacyjnej  i  przekazuje  je  powietrzu  świeżemu.  Rekuperator  umożliwia  odzysk  ciepła  z
wentylacji  mechanicznej.
Wentylacja  mechaniczna  -  proces  wymiany  powietrza  wywołany  działaniem  urządzeń
mechanicznych.  
Wentylacja naturalna -  (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najczęściej stosowany system
wentylacyjny.  Działa  na  zasadzie  naturalnej  wymiany  ciepłego  powietrza  w  budynku  na
chłodniejsze powietrze z zewnątrz. Powietrze dostaje się przez nieszczelności okien i drzwi,
przepływa przez pomieszczenia  i  wypływa  kanałami  wentylacyjnymi  na  zewnątrz.  Elementy
systemu to:  kratka  wentylacyjna  u  góry  pomieszczenia,  od  niej  odchodzi  kanał  murowany
(przewód wentylacyjny), prowadzący do komina wentylacyjnego na dachu. 
Wyrzutnia  -  element  wentylacji  mechanicznej  (nawiewno  -  wywiewnej),  służący  do
odprowadzania zużytego powietrza nha zewnątrz budynku. 
Wywiewka  (rura  wywiewna)  -  rura  z  odpowiednim  daszkiem,  wieńcząca  pion  kanalizacyjny.

Zadaniem wywiewki jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego

ciśnienia. Wywiewka musi być wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, może mieć średnicę mniejszą niż

pion kanalizacyjny. 

2.2.Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych
oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem,
transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą
jakości

2.2.1. Ogólne wymagania

Materiały  do budowy instalacji  nabywane są  przez Wykonawcę.  Każdy zastosowany
materiał  powinien mieć  odpowiednie dokumenty (np.: atest,  certyfikat, deklarację  zgodności,
aprobatę techniczną, atesty higieniczne itp.) dopuszczające do stosowania na terenie Polski.

2.2.2. Odbiór materiałów na budowie

Urządzenia dostarczane na budowę  przez wykonawcę  powinny być  dopuszczone do
obrotu  i  powszechnego  stosowania,  posiadać  świadectwo  jakości,  wymagane atesty,  karty
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego.
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Dostarczone  na  miejsce  budowy  urządzenia  należy  sprawdzić  pod  względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzić  oględziny  stanu.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  nasuwających  się
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robot, materiały należy przed ich wbudowaniem
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny.

2.2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 ściany studni wykonać jako szczelne. Trasowanie instalacji wg planu sytuacyjnego.

2.3.KONTROLA  I BADANIA PRZY ODBIORZE

W  trakcie  i  po  zakończeniu  prac  instalacyjnych  należy  wykonać  następujące  czynności
badawczo- kontrolne:

− kontrola jakości ułożenia rur
− kontrola jakości montażu przyborów
− próby szczelności

Wyniki prób porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm.

2.3.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe

Wewnętrzne  instalacje  wodociągowe  należy  kontrolować  i  badać  zgodnie  z
wymaganiami  technicznymi  zawartymi  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7  (Warunki  techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych). 

2.3.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacji

Wewnętrzne instalacje kanalizacji należy kontrolować i badać zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji). 

2.3.3. Wewnętrzne instalacje ogrzewcze

Wewnętrzne instalacje ogrzewcze należy kontrolować i badać zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych). 

2.3.4. Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji należy kontrolować i badać zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  5  (Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji
wentylacyjnych). 

2.4.Obmiar robót

Obmiar  robót  wykonano  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  warunków
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Jednostką  obmiarową  dla
poszczególnych elementów instalacji są:
-szt. – dla urządzeń;
-mb – dla rur;
-kpl. – dla zestawów;
-kg – dla materiałów masowych

STWiORB -51



 
             KOMBUD       UL. BRUŻYCA 38, 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI e-mail: biuro_kombud@wp.pl tel.:514 908 159     

Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:
• zał.  Nr  1  do  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia

26.09.2000r  w sprawie  kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz.  U.  Nr  114,
Poz.1195 z późniejszymi zmianami ),

• Opracowanie  przedmiaru  wg  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i
robót budowlanych.

2.5.Odbiór robót

Zakończeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiór. Odbiór
polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i może
być eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rozróżnia  się  odbiory  częściowe  i  końcowe.  Odbiór  końcowy  poprzedzony  jest
zazwyczaj odbiorami częściowymi, w trakcie budowy. Odbiory częściowe dotyczą fragmentów
instalacji,  które  ulegają  zakryciu  przed  zakończeniem  robot.  Komisji  prowadzącej  odbiór
częściowy należy przedstawić następujące dokumenty:

• Projekt  techniczny  fragmentów  instalacji  stanowiących  przedmiot  odbioru  z
naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robot

• Dziennik budowy;
• Protokoły próbę szczelności przewodów;
• Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości dostarczanych na budowę

materiałów instalacyjnych.
Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków instalacji i
formułuje protokół odbioru częściowego.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

• Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami
dokonanymi w trakcie budowy

• Dziennik budowy;
• Protokoły odbiorów częściowych;
• Protokoły  prób  szczelności  i  protokoły  odbioru  Dozoru  Technicznego  z  atestami  na

zbiorniki ciśnieniowe;
• Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi.

Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania:
• Zgodności wykonanych robot z dokumentacją techniczną;
• Jakości zastosowanych materiałów;
• Sposobu prowadzenia przewodów;
• Ułożenia przewodów w gruncie;
• Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach;
• Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść;
• Spadków przewodów;
• Zamocowania przewodów;
• Sposobu usytuowania przewodów i armatury;
• Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących,
• Szczelności armatury czerpalnej;
• Wentylacji przewodów;
• Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych.

Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają poszczególne opracowania
COBRTI  INSTAL,.  Po przeprowadzeniu  badań  komisja odbioru formułuje wnioski  w postaci
protokołu stanowiącego podstawę do przejęcia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
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2.6.Podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
„Wymagania Ogólne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:

• wykonanie robót przygotowawczych
• wykonanie robót demontażowych
• wykonanie robót montażowych
• przeprowadzenie pomiarów,prób i biadań wymaganych w TS

2.7.Przepisy związane

• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.   Tom  II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

• PN-64/B-10400 „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.

• PN-91/B-02420  „Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych.
Wymagania”.

• PN-90/M-75003  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne  wymagania  i
badania”.

• PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.
Wymagania i badania”.

• PN-EN  215-1:2002  „Termostatyczne  zawory  grzejnikowe.  Część  1:  Wymagania  i
badania”.

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.
• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i

badania przy odbiorze.
• PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i  baterie mieszające PN 10.

Ogólne wymagania techniczne.
• PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.
• PN-78/M-75114  PN-78/M-75115  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie

umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.
• PN-ISO  4064-1:1997  Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody

pitnej zimnej. Wymagania.
• PN-ISO  4064-2  +  Ad  1:1997Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w

instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.
• PN-B-73001:1996  Instalacje  wodociągowe.  Zbiorniki  bezciśnieniowe.  Wymagania  i

badania.
• EN1717  Zabezpieczenie  wody  pitnej  przed  zanieczyszczeniem  w  instalacjach

wodociągowych spowodowanym przez obieg wsteczny.
• PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika.
• PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika.
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• PN-ISO  7858-1:1997  Pomiar  objętości  wody  przepływającej  w  przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.

• PN-77/B-75700  Urządzenia  spłukujące  do  misek  ustępowych  i  pisuarów.  Zbiorniki
spłukujące. Wspólne wymagania i badania.

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
• PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
• PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalnośrednicowe.
• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
• Dokumentacja projektowa
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3. STWiORB  - B. ELEKTRYCZNA i BMS

3.1.Część ogólna

3.1.1.  Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji  elektrycznej
(układanie  kabli  i  przewodów,  montaż  osprzętu  i  opraw)  w  obiektach  kubaturowych  oraz
obiektach  budownictwa  inżynieryjnego.  Specyfikacja  nie  obejmuje  robót  elektrycznych
niskoprądowych. 
 

3.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1. 
 
Projektant  sporządzający dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji
robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
 
 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

3.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad  wykonywania  i
odbioru robót związanych z: 
 • układaniem kabli i  przewodów elektrycznych,  w tym szynoprzewodów montowanych poza
rozdzielnicami, 
•  montażem  opraw,  osprzętu,  urządzeń  i  odbiorników  energii  elektrycznej,   wraz  z
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów
budownictwa inżynieryjnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
 • kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności
roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
•  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów
wyznaczonych w dokumentacji,  
• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych),
ułatwiającego  docelowe  wciąganie  zaprojektowanych  przewodów  (np.  dla  sieci
teleinformatycznych),  
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną  wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodów,  
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• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych,
nie dotyczą: 
•  wysokonapięciowych  reklam  świetlnych  zasilanych  niskim  napięciem  (nazywanych
neonówkami),  
• urządzeń z reklamami świetlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napięciem znamionowym
o wartości większej niż 1 kV w stanie bezobciążeniowym, lecz nieprzekraczającej 10 kV. 

3.1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4.3. a także podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja  techniczna –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
 Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność  dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 Deklaracja  zgodności –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzający zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
 Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą
(certyfikującą),  stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami
prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją  techniczną  dla  badanego
materiału lub wyrobu. 
Część  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie są częścią czynną). 
Połączenia  wyrównawcze  – elektryczne połączenie  części  przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału. 
 Kable  i  przewody  –  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
 „Przewody powinny być oznaczone zgodnie z EN 60446. Jeżeli niezbędna jest identyfikacja
zacisków, to powinny być one oznaczone zgodnie z EN 60445”. 
 „Jeżeli  instalacja jest  wykonywana przy użyciu  nowych materiałów,  wynalazków lub metod
prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego HD 60364, to wynikowy
stopień  bezpieczeństwa  instalacji  nie  powinien  być  mniejszy  niż  uzyskany  zgodnie  z
dokumentem wieloczęściowym HD 60364”. 
Oprzewodowanie powinno kończyć się w:
 • puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub 
 • urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 619951
umieszczonym w puszce; lub  
• urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu oprze
wodowania, 
• w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być  użyta dla kilku opraw
oświetleniowych.  
Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu
neutralnego  i  ochronnego  mogą  być  zespolone  w  jednym  przewodzie  [patrz  określenie
przewodu PEN 826-13-25)]”. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy  układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
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Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
 • przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
• drabinki instalacyjne,
 • koryta i korytka instalacyjne,
 • kanały i listwy instalacyjne, 
• rury instalacyjne,  
• kanały podłogowe, 
• systemy mocujące,
 • puszki elektroinstalacyjne, 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory,  
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i
szyny, zaciski ochronne itp.).  
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki  energii  elektrycznej –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego  – „Złączem instalacji oświetlenia zewnętrznego
jest punkt jej zasilania energią elektryczną przez dostawcę lub początek obwodu zasilającego
wyłącznie instalację oświetlenia zewnętrznego”. 
 Oprawa oświetleniowa  – urządzenie  służące do rozsyłu,  filtracji  i  przekształcania  światła
emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie
zawierające samych lamp”. 
Stopień  ochrony  IP –  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed
dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
 Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub
bezpośrednio  ze  źródłem energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem
wspólnym  zabezpieczeniem  kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną
aparaturę  łączeniową,  sterowniczą  i  akcesoria.  Przewód  ochronny  może  być  wspólny  dla
różnych obwodów. 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w
bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed
skutkami zwarć  i  przeciążeń,  realizacji  wyznaczonych zadań  danego pola oraz kontroli linii  i
obwodów  instalacji  elektrycznej.  Aparatura,  stanowiąca  wraz  z  obudową  (obudowami)
rozdzielnicę,  w zależności  od  potrzeb może  spełniać  następujące funkcje:  zmiany  napięcia
instalacji,  łączeniowe,  rozdzielcze,  zabezpieczania,  pomiarowo-kontrolne,  sygnalizacyjne  i
alarmowe. 
 Wyposażenie  rozdzielnicy  elektrycznej  –  zespół  aparatury  i  systemów  połączeń
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
 Część  dostępna –  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o
przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych
np. drabiny, słupołazów itp.),  która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak
może się pod nim znaleźć  w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub układu pracy urządzenia  np.
zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ). 
Miejsce wydzielone  – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
 Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) –  napięcie pojawiające się  przy zwarciu
doziemnym  pomiędzy  przewodzącą  częścią,  która  może  być  (nie  jest)  dotknięta  przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
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 Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym
kabla. 
 Ziemia odniesienia  – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
 Przewód uziemiający  – przewodnik  łączący  uziemiany element  z  uziomem, umieszczony
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
 Część  przewodząca obca  – częściami prowadzącymi obcymi mogą  być:  części metalowe
konstrukcji  budynku,  układ  metalowych  rur  gazowych,  wodociągowych,  grzewczych  itp.
nieizolacyjne podłogi i ściany. Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co
najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą
składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią). 
 Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie: • ochronne (nie należące
do  obwodu  elektrycznego  podczas  normalnej  pracy)   •  robocze  (należące  do  obwodu
elektrycznego,  zapewniające  normalną  pracę).  Uziemienie  robocze  można  wykonać  jako
bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu  bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego
stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie
bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-
100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
 Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
 Może występować jako: • naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),  •
sztuczny (wykonany w celu uziemienia), • sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego
rozkładu  potencjałów).   Jako  podstawę  przyjmuje  się  wykorzystanie  uziomów naturalnych,
jednak  w  przypadku  braku  możliwości  lub  nieopłacalności  ich  zastosowania,  wykonuje  się
uziomy sztuczne. Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
 • Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana • Miedź goła
a także pokryta cyną lub ocynkowana  
Zwody  –  górna  część  urządzenia  piorunochronnego  przeznaczona  do  przechwytywania
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad
dach). 
 
Rodzaje zwodów: 
 •  Zwody  naturalne  –  zewnętrzne  lub  wewnętrzne  metalowe  pokrycia  i  konstrukcje  nośne
dachów,  a  ich  zastosowanie  dotyczy  wszystkich  rodzajów ochrony  obiektów (podstawowej,
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe
jeśli spełnione są dodatkowe warunki:  1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5
mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 2. krople metalu wytopione przez piorun
nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 
 •  Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości  zastosowania elementów
dachu jako zwody naturalne,  ze względu na konstrukcję  dachu lub konieczności  spełnienia
warunków  dodatkowych.  Zwody  montowane  bezpośrednio  na  obiekcie  określa  się  jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia
się  zwody  poziome  (niskie,  podwyższone  i  wysokie)  i  pionowe.  Ochronę  odgromową  z
zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną  klatkową,
natomiast  z  zastosowaniem zwodów pionowych  lub  poziomych wysokich  nazwano  ochroną
strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej  (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
Ochrona wewnętrzna  – zespół  działań  i  urządzeń  zapewniający bezpieczeństwo i  ochronę
przed skutkami wyładowań  piorunowych,  ludziom znajdującym się  w budynku. Realizowana
jest  poprzez:  wykonanie  ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i  elementów  metalowych,
zachowanie  odpowiednich  odstępów  izolacyjnych  lub  stosowanie  dodatkowych  środków
ochrony. 
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 Przygotowanie podłoża  – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii  elektrycznej,  układaniem kabli  i
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.
 
Do prac przygotowawczych zalicza się  następujące grupy czynności:  • wiercenie wiercenie i
przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, • kucie kucie bruzd i wnęk, • osadzanie
osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, • montażu montaż uchwytów do rur i
przewodów,  •  montaż  konstrukcji  wsporczych  do  korytek,  drabinek,  instalacji  wiązkowych,
szynoprzewodów,   •  montaż  korytek,  drabinek,  listew  i  rur  instalacyjnych,  •  oczyszczenie
oczyszczenie podłoża • przygotowanie do klejenia. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.4. 

3.1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
•  projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury   z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),  
•  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień
publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
•  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  o
wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu  z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji
projektowej i szczegółowej  specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót montażowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

3.2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji oraz projekcie służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów
pod warunkiem: 
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 • spełniania tych samych właściwości technicznych,  • przedstawienia zamiennych rozwiązań
na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do  stosowania,  uzyskanie  akceptacji
projektanta). 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się  wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel: 
 •  dokonał  oceny  zgodności  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego
systemu oceny zgodności,  
•  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem
przepisów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
•  oznakował  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  
•  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
•  wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją
projektową,  sporządzoną  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnioną.   Zastosowanie
innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

3.3. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały  do wykonania instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

3.3.1. Kable i przewody 

 Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
 Jako  materiały  przewodzące  można  stosować  miedź  i  aluminium,  liczba  żył:  1,  3,  4,  5.
Napięcia znamionowe dla linii  kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV;
18/30 kV,  a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. 
 Przewody  instalacyjne  należy  stosować  izolowane  lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną  do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na
linkach  nośnych,  a  także  natynkowo,  wtynkowo  lub  pod  tynkiem;  ilość  żył  zależy  od
przeznaczenia danego przewodu. 
 Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności
od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić  (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy
czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mi nimalnego 1,5 mm2. 
 Całość instalacji należy wykonać przewodami YDY lub innymi równoważnymi o przekrojach
podanymi w projekcie, chyba, że projekt wskazuje inaczej. 
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Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
 Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących
duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla
dużej  liczby  odbiorników zamontowanych  w ciągach  np.  zasilanie  dużej  ilości  silników  lub
opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
 Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium
pokryte  niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  można  montować  wykonane  w  obudowie  o
określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

3.3.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

 Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody
układane  bezpośrednio  na  podłodze  należy  chronić  poprzez  stosowanie  osłon  (rury
instalacyjne, listwy podłogowe). 
 Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  jako
mocowane  systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów  instalacji
elektrycznej. Pozwalają 
 na  swobodne  mocowanie  nie  tylko  kabli  i  przewodów,  ale  także  innego  wyposażenia,
dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
 Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających
układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów
dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające
płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
 Kanały  i  listwy  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  blach  stalowych  albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu
mogą byćścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w
zakresie od – 5 do + 60oC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji
producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały
o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia
prowadzenia  różnych  rodzajów instalacji  w  ciągach równoległych  we  wspólnym  kanale  lub
listwie.  Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i  listew
instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały  pionowe  o
wymiarach 
 –  wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o  podwyższonych
wymaganiach  estetycznych  jako  słupki  lub  kolumny  aktywacyjne.  Osprzęt  kanałów i  listew
można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący
wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-i słaboprądowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
 
Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z
tworzyw  sztucznych albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasadą  jest  używanie  materiałów o
wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe
dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w
zakresie od – 5 do + 60oC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw
sztucznych  lekkich  i  średnich.  Jednocześnie  podłączenia  silników i  maszyn  narażonych  na
uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać  przy użyciu rur  stalowych. Dobór średnicy rur
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości
wciąganej  do wspólnej  rury instalacyjnej.  Rury z tworzyw sztucznych mogą  być  gładkie lub
karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od o 16 do o 63
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mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice
typowych rur karbowanych: od o 16 do o 54 
 mm. Rury stalowe czarne,  malowane lub ocynkowane mogą  być  gładkie lub karbowane –
średnice typowych rur  gładkich (sztyw nych):  od o 13 do o 42 mm, średnice typowych rur
karbowanych giętkich: od o 
 7 do o 48 mm i sztywnych od o 16 do o 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli  i
przewodów  w  instalacjach  podłogowych  stosuje  się  giętkie  osłony  kablowe  –  spiralne,
wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
 Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy
wykonane z  tworzyw sztucznych,  blach aluminiowych  jako perforowane  lub  pełne.  Osprzęt
kanałów podłogowych  stanowią  elementy ułatwiające prowadzenie  instalacji  oraz pokrywy i
podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z
wypustami  do  montażu  osprzętu  podtynkowego,  z  pierścieniem o  45  mm,  różnego  typu  i
innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie
wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25
mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 

3.3.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

 Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów –  klinowane  w  otworze  z  elementem
trzymającym stałym  lub  zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do innych  elementów np.  paski
zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe  przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
 Uchwyty do rur instalacyjnych  – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
 Puszki elektroinstalacyjne mogą  być  standardowe i  do ścian pustych,  służą  do montażu
gniazd  i  łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV,
niepalnych  lub trudnozapalnych,  które nie  podtrzymują  płomienia,  a wydzielane  w wysokiej
temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka,  jednocześnie  zapewniają
stopień  ochrony  minimalny  IP  2X.  Dobór  typu  puszki  uzależniony  jest  od  systemu
instalacyjnego. Ze względu na system montażu– występują  puszki natynkowe,  podtynkowe,
natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą  spełniać
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa o 60 mm, sufitowa lub końcowa
o 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu-trzy-lub
czterowejściowa  dla  przewodów o  przekroju  żyły  do  6  mm2.  Puszki  elektroinstalacyjne  do
montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu
za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd
elektryczny  jak  aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skręcanie  lub
lutowanie;  ich  zastosowanie  ułatwia  podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i
przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców
przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
 Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

3.3.4.  Sprzęt instalacyjny 

 Łączniki  ogólnego przeznaczenia wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
 • Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za
pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
 • Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio
na podłożu(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
 •  Zaciski  do  łączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodu  o  przekroju
1,0÷2,5  mm2.  •  Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub
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niepodtrzymujących płomienia. • Podstawowe dane techniczne: – napięcie znamionowe: 250V;
50 Hz, – prąd znamionowy: do 10 A, – stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

3.3.5. Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 •  Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zostać  wyposażone  w  styk  ochronny  i
przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
 •  Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  być  wyposażone  w  styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub
przyklejane.  
• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą  być  przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.  Zaciski  do połączenia przewodów
winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodów o  przekroju  od 1,5÷6,0 mm2 w zależności  od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
 Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
 • napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
• prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,  
• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

3.3.6. Sprzęt oświetleniowy 

 Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia,
zawierającego co najmniej: 
 • dobór opraw i źródeł światła, 
• plan rozmieszczenia opraw,  
• rysunki sposobu mocowania opraw, 
• plan instalacji zasilającej oprawy, 
• obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
• zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy  oświetleniowe  należy  dobierać  z  katalogów producentów,  odpowiednio  do  potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
 Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  opraw
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od
1 mm2 a napięcie izolacji  nie może być  mniejsze od 750 V jeśli  przewody układane są  w
rurkach stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych  elementów  budowlanych  oraz  300  V  w
pozostałych przypadkach. 
 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 
• do żarówek, 
• do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),  
• do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 
• do lamp sodowych,  
• do lamp ksenonowych. 
• do lamp LED  
Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem  oraz
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie
związane ze stopniami ochrony:  
• zwykła IP 20 
• zamknięta IP4X 
• pyłoodporna IP 5X 
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• pyłoszczelna IP 6X 
• kroploodporna  IP X1  
• deszczodporna IP X3 
• bryzgoodporna IP X4 
• strugoodporna  IP X5  
• wodoodporna IP X7 
• wodoszczelna  IP X8  
W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa o stopniu ochrony IP 64/23
jest oprawą  pyłoszczelną  i  bryzgoodporną  w części,  gdzie znajduje się  lampa oraz zwykłą  i
deszczodporną  w  części,  gdzie  znajduje  się  osprzęt  stabilizacyjno-zapłonowy  (minimalny
wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

3.3.7. Zwody 

 Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
 Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź aluminium. Przy
układaniu  zwodów  należy  zachowywać  minimalne  odległości  od  powierzchni  dachu;  dla
zwodów poziomych niskich nie mniej  niż  2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie
mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie
przekraczała: 
 • 20 m dla ochrony podstawowej,
 • 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 
• 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 
Kąty  ochronne  nieizolowanych  zwodów  pionowych  i  poziomych  wysokich  nie  powinny
przekraczać: 

− zewnętrzne 45° i wewn ętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro żonych
pożarem, oraz

− zewnętrzne 30° i wewn ętrzne 45° dla obiektów zagro żonych wybuchem mieszanin par
i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające
niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe). Wszelkie wytyczne, w tym
obliczenia  i  sposoby  rozmieszczenia  zwodów,  dla  ochrony  obiektów  zagrożonych
pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-
05003.04 „Ochrona specjalna”.

3.3.8.  Osprzęt urządzeń piorunochronnych

 Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
• do zatapiania w betonie 
• do mocowania na żerdzi żelbetowej 
• do przykręcania (pionowy i poziomy) 
• do przyklejania  
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
 
• do przyspawania do przewodu okrągłego 
• do mocowania na gąsiorze  
• do kotwienia (pionowy i poziomy) Zaciski 
• do przykręcania przewodów naprężanych  
• dwuprzelotowe do przewodu okrągłego Złączki 

Zaciski  probiercze  –łączą  przewody  odprowadzające  z  przewodami  uziemiającymi  oraz
ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla
instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla
zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby
posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi. 
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Zaciski do uziemienia ekranów kabli 

3.3.9. Uziomy 

 Naturalne  – najczęściej  wykorzystuje się  zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury
ułożone  pod  ziemią.  Optymalnym  rozwiązaniem  jest  ułożenie  w  dolnej  części  wykopu
fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego.
Uziom  otokowy  łączy  się  ze  zbrojeniem  fundamentowym  w  odstępach  do  20  m  poprzez
spawanie. 
 Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do
sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być
mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z
wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 
 Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego
układaniu należy uwzględnić następujące zasady: 
 • Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 
• Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,  
•  Unikać  układania  pod warstwą  nie  przepuszczającą  wody  np.  asfalt,  glina,  beton,  •  Kąty
pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,  
• Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść
dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,  
• Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m
przy długości ponad 2,5 m,  
• Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla
gruntów o rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500Ωm. 

3.3.10.  Wewnętrzny osprzęt ochronny 

 Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której
dołączone  są  wszelkie  urządzenia  i  instalacje  metalowe.  Elementy  łączące  urządzenia  i
instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(standardowa)  „Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  (wewnętrznych)”  (Kod  CPV
45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 Połączenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub
systemy mieszane. 
 Odstępy  izolacyjne  –  układanie  instalacji  piorunochronnej  w  odpowiedniej  odległości  od
innych instalacji metalowych. 
 Ograniczniki  przepięć  –  stanowią  ochronę  urządzeń  końcowych  aparatów  i  instalacji
elektrycznych  przed  niedopuszczalnie  wysokimi  przepięciami  i/lub  przeznaczone  do
wyrównywania  potencjałów.  Istnieje  możliwość  ochrony  centralnej  dla  całej  instalacji
elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 

3.3.11. Obudowy 

 Stanowią  element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie  są
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów
pod  napięciem,  są  elementem  łączącym  podzespoły  rozdzielnicy,  chronią  przed
przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż
wyposażenia  dodatkowego  umożliwiają  prawidłowe  funkcjonowanie  rozdzielnicy  w
zmieniających  się  warunkach  zewnętrznych  i  przy  różnym  obciążeniu,  podnoszą  estetykę
instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 
 Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako
marka referencyjna. 
 Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała
obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę
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deklarację  zgodności.  Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic  i sterownic
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 
 Podczas  przygotowywania  obudowy  rozdzielnicy  do  wyposażania  w  zaprojektowane
urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą  zostać  zachowane wszelkie uwagi i  wytyczne
producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub
usuwania  ścianek  bocznych  wg  potrzeb,  zastosowania  zalecanych  materiałów  złącznych  i
uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe
montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta  kablowe,  maskownice,  panele  szczotkowe  itp.)  oraz  stosować  odpowiednie
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
 Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PNEN
60446:2004. 

3.3.12. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 

 Skład  zestawu  elementów  wewnętrznych  rozdzielnicy  określa  projekt,  jednocześnie
wykonujący  prefabrykację  powinien  sprawdzić  czy  wszystkie  zaprojektowane  elementy
wyposażenia  wewnętrznego  posiadają  nadany  przez  wytwórcę  certyfikat  zgodności  lub
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
 Należy  przestrzegać  stosowania  tylko  takich  zamienników  elementów  wewnętrznych
rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. 
 Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy,
szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
 Połączenia  wewnętrzne  elementów  należy  wykonywać  za  pomocą:  szyn  poprzez  zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju
żyły  do  2,5  (4)  mm2  należy  pocynować,  natomiast  na  przewody  powyżej  4  mm2  należy
montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
 Dla  rozdzielnic  teleinformatycznych  należy  używać  elementów  przyłączeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy
o określonych długościach. 

3.3.13. Elementy mocujące rozdzielnice 

 Wykonujący  montaż  rozdzielnicy  lub  każdego  z  jej  segmentów  powinien  sprawdzić  czy
wszystkie  zaprojektowane  elementy  mocujące  posiadają  nadany  przez  wytwórcę  certyfikat
zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. Podstawowe sposoby montażu:
•  zabetonowanie  w  podłożu  lub  ścianie  przygotowanych  w  obudowie  kotew  stalowych,   •
osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),  • przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie
do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

3.3.14. Sprzęt do innych instalacji 

 Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 
• przyzywowej (dzwonki, gongi), 
• telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 
• antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

3.3.15. System Sygnalizacji Pożaru  

•     programowanie i obsługa systemu nie wymaga stosowania żadnych licencji;  
•    komunikacja z systemem zarządzającym za pomocą protokołu BACnet lub Modbus;  
•    Natywna obsługa BACnet. Nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń typu bramka;  
•  centrala  w  standardzie  wyposażona  w  konsolę  obsługową,  zasilacz,  zintegrowane
wejścia/wyjścia  do  transmisji  alarmu  oraz  uszkodzenia  (bezpotencjałowe  i  napięciowe
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nadzorowane), wyjście/wyjścia dedykowane do sygnalizatorów oraz swobodnie programowalne
 wejścia/wyjścia;  

•    drukarka zdarzeń (o ile przewidziano), wbudowana w centralę, winna być nadzorowana;  
•    możliwość zdalnego połączenia centrali poprzez urządzenia mobilne (tablet, smartfon);  
•    brak ograniczeń co do ilości modułów na pętli dozorowej;  
•    system w którym element detekcyjny jest również elementem decyzyjnym;  
•    Czujki specjalne (czujka płomieni, czujka liniowa) zasilane bezpośrednio z pętli;  
•    Czujka zasysająca ma możliwość komunikacji bezpośrednio po pętli;  
•  moduły I/O montowane w puszkach z przezroczystym deklem, umożliwiającym weryfikację

 stanu modułu;  
•    Możliwość montażu modułów I/O na szynie DIN;  
•    moduły sterujące posiadają wbudowane diody informujące o stanie wejścia/wyjścia;  
•    ROPy podczas pracy w trybie testowym informują o tym zieloną diodą;  
•  możliwość  mechanicznego  zablokowania  czujki  w  gnieździe  przed  przypadkowym  lub

 umyślnym demontażem;  
•    możliwość dowolnego opisania dodatkowych swobodnie programowalnych kontrolek LED;  
•    kalendarz tygodniowy, z możliwością wykorzystania do sterowań i komend systemowych;  
•   możliwość wysterowania WZ podłączonego do czujki od dowolnych zdarzeń w systemie;
• możliwość zmiany czułości sensorów w zależności od: 

 o Trybu pracy z obsługą / bez obsługi  
 o  Godzin i dni tygodnia  

 o  Wejścia w modułach I/O  
•    swobodna konfiguracja widzialności systemu na poszczególnych konsolach;  
• automatyczne przełączenie się konsoli „rezerwowej” z ograniczoną widzialnością systemu na

  pełną widzialność w przypadku awarii konsoli podstawowej;  
•  możliwość  ręcznego  uruchomienia  pełnej  widzialności  systemu  na  konsoli  która  ma

 widzialność ograniczoną np. podczas prac serwisowych;  
•    programowanie układu central sieciowych z dowolnego punktu;  
•    możliwość zdalnego wgrania konfiguracji do centrali np. poprzez łącze VPN;
• wsparcie dla wirtualnej konsoli uruchamianej na komputerze PC (pełna funkcjonalność konsoli

 sprzętowej);  
•   autonomiczny tester pętli umożliwiający:  

o odczyt topologii pętli  
o pomiar parametrów elektrycznych pętli – rezystancja, prąd, doziemienie 
o włączanie wskaźników alarmowych i WZ w czujkach  
o sterowania modułami i sygnalizatorami 
o odczyt stanów czujek i wejść modułów  
o  zapis  topologii  pętli  do  pamięci  wewnętrznej  (ułatwienie  i  przyspieszenie  procesu

uruchamiania) o  komunikację z komputerem PC 
o  komunikację z urządzeniem mobilnym smartfon/tablet (Android) 

•    możliwość przypisywania urządzeń do stref detekcyjnych za pomocą skanera QRCode  
• Obudowa centrali wykonana z tworzywa ABS w kolorze RAL7000, zdejmowana do góry

3.3.16. System Monitoringu CCTV 

 Wszystkie  urządzenia  muszą  być  fabrycznie  nowe  i  wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  9
miesięcy przed datą dostarczenia. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego
systemu muszą  być  dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i  nie
mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wszystkie
komponenty danego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta 

System VMS  

•  Oprogramowanie musi posiadać  czytelną,  prostą  politykę  licencjonowania opartą  o klucze
licencyjne  z  możliwością  ich  grupowania  w  celu  optymalizacji  kosztowej  dla  użytkowników

  końcowych;  
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• Oprogramowanie musi opierać się o licencjonowanie dostępu (możliwości podłączenia) kamer
  wideo lub innych źródeł wideo o specyfice szczegółowo opisanej w dalszej części wymagań;  

•  Oprogramowanie  musi  być  skalowalne  od  jednego  klienta,  serwera  i  kamery  do  setek
  klientów, serwerów i kamer;  

•  Oprogramowanie  musi  posiadać  elastyczną,  skalowalną  -  co najmniej  3  stopniową  skalę
(wersję)  funkcjonalności  oprogramowania  z  możliwości  migracji  do wyższej  wersji  z  niższej

  (mniejszej liczby funkcjonalności).;  

• Oprogramowanie musi udostępniać nieodpłatną aplikację kliencką bez ograniczeń ilościowych
 w instalacji w zakresie urządzeń – stacji oglądowych.  

•    Oprogramowanie musi udostępniać pakiet SDK w celu integracji z rozwiązaniami trzecimi  

•  Oprogramowanie  musi  udostępniać  nieodpłatną  wersję  oprogramowania  dla  aplikacji
  mobilnych z obsługą urządzeń opartych, co najmniej o system iOS i Android  

• Oprogramowanie musi posiadać możliwość dostępu (na takich samych zasadach i w oparciu
o te same funkcjonalności,  co standardowa aplikacja kliencka oprogramowania) do systemu

  poprzez aplikację kliencką opartą o przeglądarkę internetową.  

•  Rozbudowa  systemu  musi  być  możliwa  w  każdej  chwili  nawet  o  pojedynczą  kamerę
  (licencję)  

• Aplikacja serwerowa nie może być ograniczona pod kątem producenta sprzętu, na którym ma
pracować,  a  jedynie  parametrami  technicznymi  i  wydajnościowymi  umożliwiającymi  jej

  poprawne, płynne i nieprzerwane wykorzystanie;  

•  Oprogramowanie  zarządzające serwera  i  klienta  muszą  posiadać  możliwość  instalacji  na
  jednej maszynie jak również na oddzielnych tworząc architekturę klient-serwer;  

• praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i jeden klient oraz wiele serwerów i
wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 20 00 kamer i co najmniej 100
serwerów, wymaga się  aby jednym logowaniem autoryzować  się  do wszystkich serwerów w

  systemie;  

•  Otwarta architektura klient-serwer  pozwalająca na podłączenie  do systemu nielimitowanej
  liczby nowych urządzeń;  

•  możliwość  grupowania serwerów w ramach jednej „logicznej” lokalizacji, jako jeden system
 lub podsystem

•    możliwość nagrywania, z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze  

•    Wsparcie dla kamer sieciowych obsługujących powszechnie stosowane kompresje MJPEG,
 MPEG4, H.264, H.265;  

•    obsługa kamer wysokich rozdzielczości (kamer megapikselowych) do 30 Mpix włącznie;  

• obsługa kamer producentów trzecich w oparciu o standard ONVIF oraz ewentualne natywne
 integracje;  

•    obsługa kamer multisensorycznych – wieloprzetwornikowych;  

•    Szybkość nagrywania: do 60 klatek na sekundę (na kamerę);  

•  Oprogramowanie  ma  zapewnić  grupowanie  wszystkich  serwerów  w  celu  zapewnienia
ciągłości  pracy  systemu na  wypadek  awarii  któregoś  z  nich  –  dane  o  użytkownikach,  ich
aktywności zdarzeniach, alarmach pozostają niezmienione, nie ulegają utracie w sytuacji awarii

  któregoś serwera w sieci – grupie;  

•  ustawienia  rejestracji  z  indywidualnie  (dla  każdej  rejestrowanej  kamery)  dobranymi
  parametrami zapisu;  

• ustawienia parametrów rejestracji: ilość klatek/s, rozdzielczość, jakość kompresji przynajmniej
  10 poziomów kompresji;  
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•  Oprogramowanie  musi  zapewnić  opcję  nagrywania  „buforowego”  przed  zdarzeniem  i
  nagrywania po zdarzeniu;  

• oprogramowanie musi zapewnić możliwość planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo
  i zdarzeń do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;  

•  oprogramowanie  musi  posiadać  możliwość  automatycznego kasowania  najstarszych kopii
  zapasowych w przypadku wyczerpania się miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych.  

•  oprogramowanie musi posiadać  możliwość  rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o
harmonogram  nagrywania,  który  można  określić  indywidualnie  dla  każdego  źródła  video.
Harmonogram powinien zawierać obsługę następujących parametrów: tryb nagrywania, ciągłe
nagrywanie,  nagrywanie  na  ruch,  wejścia  cyfrowe,  alarmy,  transakcje  POS,  tablice

  rejestracyjne, ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo;  

•  oprogramowanie musi umożliwiać  rejestrację w oparciu o nagrywanie ciągłe, nagrywanie z
  detekcją ruchu lub zdarzenia;  

•  możliwość  zaimplementowania  narzędzi  (algorytmów)  inteligentnej  analizy  obrazu  (np.
  rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analiza ruchu osób i pojazdów);  

•  Oprogramowanie  musi  umożliwiać  nagrywanie  pierwszego  lub  drugiego  lub  trzeciego
  strumienia wideo z danego źródła wideo;  

•  Oprogramowanie  musi  umożliwiać  wysyłanie  do  aplikacji  klienckiej  dynamicznej  zmiany
strumienia  w  sytuacji  wyświetlania  obrazu  wideo  w  podziale  większym  niż  1x1  w  celu

  optymalizacji pasma transmisji pomiędzy aplikacją serwerową i kliencką;  

•  Oprogramowanie musi być dostępne w następujących językach: polski, angielski, francuski,
niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia ), szwedzki, fiński,
rosyjski, chiński ( uproszczony ), chiński ( tradycyjny), japoński, koreański, arabski, hebrajski,

  japoński, turecki, duński, holenderski, czeski;  

•  System  nie  może  mieć  ograniczeń  pojemności  zapisu  i  musi  pozwalać  na  rozbudowę
  pojemności zapisu, do co najmniej 2000 TB;  

•  Oprogramowanie  musi  umożliwiać  aktualizację  do  najnowszej  wersji  bez  konieczności
  odinstalowywania poprzedniej wersji;  

•  oprogramowanie  musi  automatycznie  wykrywać  wszystkie  serwery  uruchomione  na
  komputerach podłączonych do tej samej sieci co klient;  

•  oprogramowanie  musi  mieć  funkcję  wyszukiwania,  aby  wykryć  serwery  uruchomione  na
komputerach połączonych w innym segmencie sieci niż klient, za pomocą adresów IP lub nazw

  hostów;  

•  jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglądowych w
  tym samym czasie;  

•  oprogramowanie  musi  zapewnić  możliwość  ustawienia  limitu  maksymalnego  pasma  dla
  danych przesyłanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej;  

•  możliwość  aktualizacji  jednocześnie  wszystkich  serwerów  pracujących  w  danej  sieci  z
  poziomu stacji klienckiej o odpowiednich uprawnieniach operatorskich;  

• oprogramowanie musi zawierać aplikację typu gateway, która pozwala podłączyć urządzenia
  mobilne do systemu.  

• Mobilny klient musi być obsługiwany przez urządzenia mobilne z systemem Android i Apple.
Klient  mobilny  musi  pozwalać  na  dostęp  do  wszystkich  kamer  w  systemie  z  możliwością

  tworzenia widoków min. 4x4.  

• oprogramowanie w wersji na urządzenia mobilne musi wspierać (obsługiwać) powiadomienia
 typu „push” generowane przez system i analizę wideo;  
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•  oprogramowanie  musi  zapewnić  możliwość  automatycznego  logowania  się  do  NVR
  (Serwera);  

• oprogramowanie musi  zapewnić możliwość automatycznego wylogowania z NVR (Serwera),
 gdy aplikacja nie jest używana;  

•  możliwość  kooperacyjnej  pracy  operatorów  systemu  poprzez  błyskawiczne  dzielenie  się
oglądanymi  obrazami  przez  jednego  z  nich  np.  w  przypadku  wystąpienia  zdarzenia,  kilku

  operatorów ma mieć możliwość oglądani dokładnie tego samego co wybrany operator;  

• system ma mieć możliwość rozbudowy o opcjonalny, w pełni integralny moduł rozpoznawania
  tablic rejestracyjnych (LPR);  

•  możliwość przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz z
  ewentualną eskalacją zdarzeń;  

• oprogramowanie ma zapewniać kolaboracyjną współpracę niezależnych operatorów systemu
poprzez możliwość przekazania przez jednego operatora oglądanych przez niego widoków z
kamer  innemu  operatorowi  w  czasie  rzeczywistym  w  celu  szybszej  analizy  tych  samych

  kluczowych zdarzeń z kamer przez kilku operatorów;  

•  VMS  musi  posiadać  dedykowaną  aplikację  do  automatycznego  (według  ustalonego
harmonogramu)  zarządzania  szczegółowymi  ustawieniami  wybranych  kamer,  takimi  jak  np.
balans  bieli,  czas  otwarcia  migawki,  maksymalny  strumień,  interwał  klatek  kluczowych  i
umożliwiający automatyczny restart kamer. Musi istnieć możliwości wymuszenia zmiany tych
parametrów  na  podstawie  określonych  zdarzeń,  takich  jak  np.  sygnał  ze  zintegrowanego

  systemu zewnętrznego lub alarm z systemu analityki wideo;  

•  VMS  musi  posiadać  dedykowaną  aplikację  do  automatycznego  (według  ustalonego
  harmonogramu) pobierania logów bezpośrednio z wybranych kamer;  

•  VMS  musi  posiadać  dedykowaną  aplikację  umożliwiający  automatyczne  wykonywanie
cyklicznych zrzutów obrazu (snapshotów) bezpośrednio z kamer i ich transmisję do ustalonej
lokalizacji  (np.  centrali)  w przypadku utraty  połączenia  pomiędzy kamerą  i  serwerem VMS.
Dodatkowo  musi  istnieć  możliwość  efektywnego  zarządzania  zgromadzonymi  zrzutami

  (wyszukiwanie, przeglądanie, archiwizacja).  

•  VMS  musi  posiadać  funkcję  automatycznej  aktualizacji  firmware  kamer  oraz  możliwość
  ładowania firmware do kamer z pliku.  

•  system  musi  posiadać  funkcjonalność  umożliwiającą  rejestrację  jednocześnie  strumienia
danych niskiej  i  wysokiej  jakości.  Administrator  musi  mieć  możliwość  zdefiniowania  okresu
przechowywania  strumienia  wysokiej  jakości,  tak,  aby  strumień  ten  został  usunięty  po
określonym  czasie  a  strumień  niskiej  jakości  pozostawał  do  końca  żądanego  okresu

  przechowywania.;  

•  system  musi  posiadać  funkcjonalność  umożliwiającą  automatyczne  zmniejszenie
poklatkowości do ½ lub ¼ eksportu materiału wizyjnego w celu optymalizacji czasu zgrywanego

  materiału;  

• oprogramowanie do zarządzania wideo w sieci (musi umożliwiać zarządzanie i synchronizację
serwerów w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi i ustawieniami systemu, tak,

  aby awaria dowolnego serwera nie powodowała utraty danych i ustawień systemu;  

•  oprogramowanie musi posiadać możliwość przesyłania tylko wybranych fragmentów obrazu
pomiędzy serwerami rejestrującymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostępnego
pasma  z  zastrzeżeniem  rejestracji  na  serwerach  zapisu  obrazów  z  najlepszą  dostępną

  jakością;  

•  oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji całego systemu, czyli
  wszystkich serwerów i stacji klienckich do najnowszej dostępnej wersji;   

  Aplikacja kliencka  
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•  Panel główny aplikacji klienckiej musi być  w pełni konfigurowalny w zakresie, co najmniej:
  wyświetlanych źródeł wideo, map, zdarzeń alarmowych, zapisanych widoków;  

• Panel Główny musi posiadać czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe pozwalające na pełną
  jego konfigurację w zakresie typów wyświetlanych urządzeń, serwerów, widoków, lokalizacji;  

• Panel główny aplikacji klienckiej musi umożliwiać dostęp za pomocą pojedynczego kliknięcia
  do materiału wideo w trybie „na żywo” i „nagranego”;  

•  Panel  główny  musi  umożliwiać  wyszukiwanie  pojedynczych  zasobów,  do  których danych
użytkownik ma dostęp, co najmniej takich jak: dany serwer, dana mapa, dana kamera, dany

  widok wideo, dany adres www;  

•   Panel główny musi posiadać, co najmniej poniższe przyciski do obsługi wideo:  

a)  kursor  myszy  do  wyboru  danego serwera,  danej  kamery,  mapy,  danego widoku wideo,
danego adresu www czy innej akcji jaką użytkownik chce wywołać;  

b) Przyciski zoomu cyfrowego „in plus” i „in minus” 

c) przycisk do pracy na przybliżonym materiale wideo  

d) przyciski do sterowania PTZ 

e) Przycisk do wyboru układu wyświetlania obrazów wideo i innych źródeł danych 

f) przycisk maksymalizacji danego źródła danych lecz nie mniej niż obrazu z kamery i mapy 

g) przycisk przełączania pomiędzy widokami z kamer 

h) przycisk zapisu danego widoku z kamer 

i) przycisk przesłania danego widoku do innego operatora – funkcja współpracy operatorów  

•  Dostęp do widok  z  danego zasobu  z panelu  wideo  musi  odbywać  się  zarówno  poprzez
 dwukrotny klik lewego przycisku myszki jak i poprzez funkcję „przenieś i upuść”;  

•  Panel  Główny  musi  posiadać  narzędzie  do  wyświetlania  kluczowych  informacji  dla
  użytkownika wraz, z co najmniej 2 kolorową skalowalnością istotności informacji.  

•  Panel  Główny  aplikacji  musi  posiadać  możliwość  minimalizacji  okna,  maksymalizacji  i
  zamknięcia aplikacji klienckiej  

•  Panel  Główny  aplikacji  musi  umożliwiać  pracę  opartą  o  zakładki  zawierające  widoki  z
wybranych przez użytkownika kamer czy innych źródeł informacji, przy czym użytkownik musi
posiadać  pełnię  możliwości  kreowania  informacji  w każdej  zakładce w ramach posiadanych

  uprawnień;  

•  Panel Główny musi umożliwiać otwarcie co najmniej 20 różnych zakładek zawierających co
 najmniej wszystkie poniższe dane:  

a) Widok ( Logowanie do danej lokalizacji, nowy widok, alarmy i zarządzanie nimi)  

b) Wyszukiwanie zdarzeń ( Zdarzenie takie jak: ruch, wejście cyfrowe, obiekty sklasyfikowane,
miniatury, zdarzenia alarmowe, transakcje POS, zakładki „bookmark”  

c) Eksport ( Eksport materiału i archiwizacja)  

d) Zarządzanie ( Konfiguracja witryny, dziennik witryny) 

•    Panel Główny musi posiadać przycisk do konfiguracji aplikacji klienckiej;  

• Panel Główny musi posiadać w trybie oglądu materiału nagranego oś czasu z wyświetlaniem
co najmniej poniższych informacji: materiał nagrany ciągle, materiał z występowaniem ruchu,
dokładna  data  materiału  wideo,  informacja  o  oglądanej  kamerze  i  kamerach  (jednoczesny

  ogląd),  

• Panel Główny musi mieć możliwość odtwarzania materiału wideo w trybie prędkości od -8X
  do+8X wraz z prędkościami cząstkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ;  
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•  oprogramowanie musi umożliwiać  tworzenie zakładek na nagraniach wideo i audio z wielu
  źródeł, wyświetlanie zakładek na osi czasu, i opcję wyszukiwania zakładek;  

•  oprogramowanie musi umożliwiać  ochronę  zakładek tak, aby dane wideo i audio nie były
  nadpisywane;  

• oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie zakładek na podstawie różnych kryteriów,
  w tym nazwy zakładek, notatek i powiązanych nazw kamer;  

•  możliwość  tworzenia,  edycji,  usuwania  zakładek  „bookmark”  dla  operatorów  (klientów)
  pracujących w oparciu o klienta sieciowego HTML;  

• Panel Główny musi posiadać możliwość automatycznego, cyklicznego przełączania pomiędzy
  otwartymi zakładkami wideo;  

•  Przycisk  do  konfiguracji  Panelu  Głównego  musi  umożliwiać  dostęp,  do  co  najmniej:
konfiguracji  aplikacji  klienckiej,  instrukcji  obsługi,  otwarcia  nowego  okna,  zalogowanie  się,

  wylogowanie się, wygenerowanie raportu błędów;  

• W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej muszą być dostępne, co najmniej poniższe funkcje:
wyświetlania  powiadomień,  synchronizacja  odtwarzanego  materiału  wideo,  wybór  języka
aplikacji klienckiej, automatyczne logowanie do witryny z opcją uwierzytelniania Windows oraz

  poprzez wpisanie loginu i hasła, zdefiniowanie pasma pomiędzy klientem i serwerem;  

• W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnieć możliwość tworzenia nakładek obrazu
takich  jak:  nazwa  kamery,  lokalizacja  kamery,  sygnatura  czasowa,  datownik  „na  żywo”,
wskaźnik  nagrywania,  aktywność  ruchu  (miejsce  występowania  ruchu),  zdarzenia  analizy
obrazu, tablice rejestracyjne, jakość wyświetlania obrazu w aplikacji klienckiej – co najmniej 3

  różne poziomy  

•  Panel  Główny  musi  umożliwiać  oglądanie  pełnych  jakościowo  obrazów,  wsparcie  dla
  kompresji, co najmniej: MJPEG, MPEG4, H.264, H.265  

• Panel Główny musi umożliwiać tworzenie zakładek wraz panelami wideo do oglądu obrazów z
  kamer w trybie „na żywo” jak i nagranego materiału wideo;  

• W ramach jednej zakładki wideo system musi umożliwiać wyświetlanie do 64 obrazów (paneli
  wideo) z kamer w podziale 8x8;  

•  Oprogramowanie  musi  zapewniać  możliwość  wyświetlania  na  tym  samym  monitorze
podpiętym  do  tej  samej  stacji  klienckiej  obrazu  z  wybranej  kamery  w  trybie  „na  żywo”  i

  „nagranego”;  

• Aplikacja musi umożliwiać pracę na stanowisku wielomonitorowym, – co najmniej 4 monitorów
podłączonych bezpośrednio do stacji roboczej oraz monitów wyniesionych podłączonych przez

  sieć IP z możliwością zarządzania z jednego PC.  

• W ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka musi posiadać możliwość wyświetlania
  jej na każdym monitorze niezależnie w ramach nowo otwartych okien;  

• Każde nowo otwarte okno musi tworzyć nowy Panel Główny z wszystkimi funkcjonalnościami
  opisanymi, jako wymagania Panelu Głównego;  

•  W  ramach  wyświetlanych  obrazów  z  kamer  system  musi  umożliwiać  wykonanie
natychmiastowego zdjęcia w zadanej  przez operatora jakości  i  rozdzielczości  wraz z  opcją

  wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru;  

• W ramach zapisu zdjęcia system musi umożliwiać korektę ustawień gammy, poziomu czerni i
  bieli  

•  Okno panelu wideo musi umożliwiać  maksymalizację  oglądu z danego źródła wideo jak i
 powrót do poprzedniej wielkości (przed wywołaniem trybu pełnoekranowego);  

•   W ramach panelu wideo system musi umożliwiać zapis wideo w trybie manualnym;
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• W ramach panelu wideo użytkownik będzie posiadał możliwość zamknięcia danego widoku z
  kamery (panelu wideo);  

• System musi umożliwiać zapis danego widoku wykorzystywanego przez użytkownika w celu
  późniejszego ponownego wykorzystania;  

•  W sytuacji  wyświetlania  kamery PTZ system będzie  umożliwiał  jej  sterowanie w zakresie
  obrotu w pionie i poziomie, zoomu optycznego oraz cyfrowego;  

•  System musi  umożliwiać  w danym panelu  wideo  natychmiastowy  dostęp na  żądanie  do
  materiał nagranego z ostatnich 30, 60, 90 sekund;  

•  System  musi  posiadać  funkcję  cyfrowego  zoomu  w  podglądzie  na  żywo  oraz  przy
  odtwarzaniu nagrań z archiwum;  

•  oprogramowanie  musi  umożliwiać  oglądanie  tego samego strumienia  wideo  na żywo  lub
  nagranego na różnych poziomach zoomu cyfrowego i na różnych obszarach widoku;  

• oprogramowanie musi umożliwiać nawigację na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz,
  linię czasu lub zdarzenia;  

•  System musi umożliwiać  transmisję dźwięku w danym panelu wideo: od wideo serwera do
oprogramowania klienckiego, obsługa dźwięku w podglądzie na żywo oraz w podglądzie przy

 odtwarzaniu nagrań z archiwum;  

•   Oprogramowanie klienckie musi posiadać możliwość wyszukiwania

 Ustawianie  parametrów  pracy  kamer  [Dla  kamer  stacjonarnych  1,2,3,5,8  16  i  30
megapikseli] 

Oprogramowanie klienckie musi posiadać poniższe funkcjonalności związane z konfiguracją i
parametryzacją  pracy  kamer.  Wszystkie  funkcjonalności  muszą  być  dostępne  z  poziomu
uprawnień administratora, jak również z poziomu uprawnień operatora o ile ma uprawnienia do
zmiany części z nich. 

•  Oprogramowanie musi umożliwiać  zamianę podstawowych parametrów kamery takich jak:
  nazwa kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID;  

•  Oprogramowanie musi umożliwiać  włączenie lub wyłączenie stanu diod LED kamery oraz
  działania analizy wideo o ile kamera podłączona do sytemu jest w nią wyposażona;  

• Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie funkcji PTZ w sytuacji wykorzystania RS485 w
kamerze (o ile kamera ma takie złącze). W ramach funkcji PTZ musi istnieć możliwość wyboru

  protokołu transmisji, szybkości transmisji oraz parzystości;  

•    Oprogramowanie musi posiadać możliwość resetu kamery – ponownego uruchomienia;  

•    Oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego i ręcznego nadania adresu IP;  

•    Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie multiemisji wraz z możliwością ustawienia TTL;
•   Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie i zmianę:  

a) trybu dziennego i nocnego kamery oraz automatycznego wyboru pracy trybu dzień/noc 

b) zmiana ekspozycji  ręczna i automatyczna 

c) przesłony – otwarta, zamknięta, automatyczna 

d) maksymalny czas naświetlania  

e) maksymalne wzmocnienie 

f) BLC – Kompensacja tylnego światła  

g) Nasycenie i wyostrzenie 

⁰ ⁰ ⁰h) Obrót obrazu  z kamery o 90 , 180 , 270 ; 

i) Automatyczny i niestandardowy balans bieli  
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j) Ustawienie zoomu optycznego oraz ostrości  w trybie ręcznym i automatycznym 

•   Oprogramowanie musi umożliwiać wybór:  

k) kompresji obrazu kamery w ramach wspieranych przez kamerę 

l) ilości generowanych klatek na sekundę  

m) jakości obrazy – co najmniej 10 poziomów 

n) szybkości transmisji 

o) rozdzielczości pracy 

p) odstęp pomiędzy klatkami kluczowymi  

• Oprogramowanie w ramach ustawienia parametryzacji pracy musi pokazywać daną chwilową
  przepustowość przy danych parametrach pracy kamery;  

•  Oprogramowanie musi umożliwiać ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z parametryzacją
  czułości  i progu detekcji;  

•  Oprogramowanie  musi  umożliwiać  konfigurację  czasu nagrywania  przed i  po  wystąpieniu
  ruchu w polu widzenia kamery;

•  Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5) opartych o
 dowolny kształt;  

•  Oprogramowanie  musi  umożliwiać  konfigurację  analizy  wideo  w  kamerze  (szczegółowe
  wymagania  w dalszej części dokumentu) 

• Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie stref prywatności w polu widzenia kamery, – co
  najmniej 4  

• Oprogramowanie musi umożliwiać parametryzację nagrywania ręcznego (wyzwalanego przez
operatora)  z  poziomu  panelu  wideo.  Oprogramowanie  musi  umożliwiać  ustawienie  czasu
nagrywania przed włączeniem i długości manualnego nagrywania w sytuacji włączenia go i nie

  wyłączenia przez operatora;  

• Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację wejść i wyjść cyfrowych kamery (o ile kamera
  je posiada) oraz skutków wystąpienia danego zdarzenia dla pracy systemu nagrywania;

• Oprogramowanie musi posiadać możliwość elastycznego konfigurowania pracy danej kamery
  przy użyciu kalendarza pozwalającego na wybór trybów pracy:  

• Rejestracja całości materiału, ruchu, zdarzeń, brak rejestracji przy jednoczesnym podglądzie
 „na żywo”, itp.

Wymagania  aplikacji  serwerowej i  klienckiej  w zakresie  współpracy i  obsługi  analizy
wideo: 

• Aplikacja serwerowa i kliencka musi posiadać możliwość obsługi kamer wideo z wbudowaną
  analizą wideo;  

•  Aplikacja  serwerowa  musi  umożliwiać  poprzez  aplikację  kliencką  wyświetlanie  alarmów
  generowanych przez daną analizę wideo wraz z zaznaczeniem na klatce miejsca zdarzenia;  

•  Aplikacja  serwerowa  musi  umożliwiać  korelowanie  alarmów generowanych  przez  analizę
  wideo z innymi scenariuszami obsługiwanymi przez aplikację kliencką  

•  Aplikacja  serwerowa  musi  umożliwiać  współpracę  z  zewnętrznymi  (niebędącymi
wbudowanymi  w  serwerze)  urządzeniami  analizy  wideo  wraz  z  przesyłaniem  informacji  z

  urządzenia do serwera i aplikacji klienckiej.  

•  Aplikacja  serwerowa  i  kliencka  musi  umożliwiać  w  ramach  istniejącego,  wbudowanego
 interfejsu konfigurację analiz wideo, ich pracy, oraz typów alarmów przez nie wyzwalanych  

Wymagania dotyczące analizy wideo: 
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•    Analiza wideo musi być oparta o tzw. „pattern analysis” – analiza oparta o wzorce,  

•  Analiza wideo musi umożliwiać analizę w oparciu o strumienie wysokiej rozdzielczości:, od
  jakości SD (kamery analogowe) do 16Mpix włącznie  

• Operator musi mieć możliwość dodatkowej ingerencji w pracę algorytmów wideo – dodatkowa
  nauka analizy w oparciu o klasyfikację obiektów przez operatora.  

•  Analiza wideo musi posiadać wbudowane narzędzia do optymalizacji swojej pracy, uczenia
 się pracy w oparciu o otoczenie i jego charakterystykę.,  

•    Analiza wideo musi umożliwiać detekcję i rozróżnianie obiektów – człowiek, pojazd.  

•  Operator musi posiadać możliwość tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo) oraz stref
  wyjętych z analizy.  

•  Analiza wideo musi umożliwiać  detekcję  i  alarmowanie w oparciu, o co najmniej niniejsze
reguły:  obiekt  jest  obecny w obszarze zainteresowania,  obiekt  nie jest  obecny w obszarze
zainteresowania,  liczba  obiektów  przekracza  dozwoloną  ilość,  liczba  obiektów  jest  poniżej
dozwolonej ilości, przekroczenie wirtualnej granicy przez jeden bądź kilka obiektów, pojawienie
się lub zniknięcie obiektu w strefie – bez wejścia lub wyjścia ze strefy, wejście obiektu do lub
wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, wejście określonej liczby obiektów do lub wyjście
określonej  liczby  obiektów  z  obszaru  zainteresowania,  przebywanie  obiektu  w  obszarze
zainteresowania  ponad zadany czas,  zatrzymanie  się  obiektu  w obszarze  zainteresowania,
ruch  obiektu  w  niedozwolonym  kierunku,  rozpoczęcie  nagrywania  w  wysokiej,  jakości  na

 wypadek ruchu, zniknięcie obiektu w zaznaczonej strefie.

Wymagania w zakresie administracji systemem 

• Oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia dotyczące
użytkowników:  logowanie,  wylogowania  użytkownika,  serwer  zmienił  ustawienie,  ustawienia
strony  zmienione,  zmieniono  ustawienie  urządzenia,  urządzenie  podłączone,  urządzenie

 odłączone, wyjście  cyfrowe  wyzwalane,  dodanie  zakładek,  zakładka  zaktualizowana,
skasowanie  zakładki,  PTZ  zmieniony,  PTZ  bezczynny,  wykonanie  eksport  materiału  o,
aktywacja głośnika, głośnik wyłączony, otwarciu macierzy wirtualnej monitorów, mapa dodana,
mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany, widok usunięty,
dodanie  strony  internetowej,  strona  internetowa  zaktualizowana,  strona  internetowa
skasowana;  

•    zapisywanie alarmów oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych;  

•  Oprogramowanie  musi  prowadzić  log  zdarzeń  obejmujący  następujące  zdarzenia  na
serwerze: uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa
w działaniu  serwera  aplikacji,  niski  stan  zasobów serwera  aplikacji,  błąd instalacji  serwera
aplikacji  ,  licencja  wkrótce  wygaśnie,  licencja  wygasła,  błąd  bazy  danych,  błąd  inicjalizacji

  danych, błąd partycji, powrót działania  

•  partycji,  zmniejszony  rozmiar  do  zapisu  danych,  błąd  zapisu  danych,  rozpoczęcie
uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakończona, aktualizacja danych nie powiodła się,
rozpoczęcie odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakończone, odzyskiwanie danych nie
powiodło  się,  zapisywanie  zakładki  nie  powiodło  się,  połączenie  sieciowe  nawiązanie,
połączenie sieciowe stracone, błąd wysyłania e-maila, błąd sprzętowy serwera, wykonywanie
kopii  zapasowej  rozpoczęto,  archiwizacja  zakończona,  kopia  zapasowa  nie  powiodła  się,

  połączenie z serwerem utracone;  

•  system  musi  zapewniać  możliwość  zdalnego  przydzielania  uprawnień  dostępu  przez
  administratorów systemu różnym lokalizacjom i serwerom z jednego miejsca;  

• autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwości
  importu użytkowników z domeny systemu Windows;  

•  możliwość  niezależnego przyporządkowania uprawnień  każdemu z użytkowników systemu:
podgląd  na  żywo,  sterowanie  PTZ,  blokowanie  sterowaniem  PTZ,  odtwarzanie
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zarejestrowanego  materiału,  eksport  materiału  wideo,  konfiguracja  systemu,  zarządzanie
  użytkownikami;  

•  funkcja raportowania o aktywności użytkowania oraz o zdarzeniach w systemie. Możliwość
 zapisania wyników raportu do pliku;  

•    Centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu;  

• oprogramowanie musi zapewnić możliwość monitorowania dostępu użytkownika do każdego
  klastra serwerów;  

•  oprogramowanie musi zapewnić  możliwość  importowania i eksportowania ustawień  klienta,
  takich jak mapy, widoki i strony internetowe;  

•  administracja  systemu  z  dowolnej  stacji  operatorskiej  włączonej  do  sieci  komputerowej
 systemu monitoringu;

Mapy w systemie 

•  oprogramowanie  musi  posiadać  możliwość  wykorzystania  wielopoziomowych,
hierarchicznych,  przejrzystych  map  umożliwiających  wskazanie  zasięgu  danej  kamery  na

 obiekcie;  

•   mapy w systemie muszą być oparte, co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg, bmp, png, tiff  

•oprogramowanie musi posiadać  możliwość  umieszczania na mapach punktów kamerowych
 wraz z graficznym określeniem zasięgu pola ich widzenia;  

•    możliwość wyboru kamery z poziomu mapy terenu;  

•  możliwość natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego poprzez
kliknięcie  „ikony kamery”  na  mapie  wraz  z  uzyskaniem predefiniowanych  obrazów z  danej
kamery  np.  sceneria  ogólna  wraz  z  jednoczesną  wizualizacją  wybranych  miejsc  w  polu

  widzenia danej kamery (wybór z poziomu listy, mapy terenu);  

• mapy muszą być aktywne tzn, pokazywać zdarzenia alarmowe w sytuacji wyzwolenia alarmu
 przez daną kamerę;

Sterowanie kamerami PTZ 

Oprogramowaniem musi posiadać  poniższe funkcjonalności, których poprawna praca będzie
zależeć od poziomu integracji danej kamery z oprogramowaniem. 

•  oprogramowanie  serwerowe  i  klienckie  musi  umożliwiać  zdalne  sterowanie  kamerami
 obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) różnych producentów;  

•  oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację co najmniej 10 programowalnych pozycji dla
 każdej kamery obrotowej;  

•  oprogramowanie  musi  posiadać  możliwość  konfigurowania  tras  patrolowych  w  kamerze
  obrotowej;  

•  oprogramowanie  musi  posiadać  możliwość  wysterowania  kamery obrotowej  we wcześniej
  zaprogramowaną pozycję presetu poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.);  

• możliwość sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na każdym stanowisku
operatorskim w systemie za pomocą  pulpitu sterującego zintegrowanego z komputerem PC

 i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w aplikację kliencką;

Eksport materiału wideo 

•  w ramach eksportu materiału w formacie macierzystym oprogramowanie musi  umożliwiać
jednoczesny  eksport  z  jednej  lub  wielu  kamer  jednocześnie  -  w  ramach  jednego  pliku  do

  odtwarzania, z rożnych przedziałów czasowych dla jednej lub wielu kamer;

•  oprogramowanie  musi  umożliwiać  określenie długości  eksportowanego materiału wideo w
  oparciu o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu;  
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• w ramach eksportu materiału musi istnieć możliwość wyboru wielkości generowanego pliku w
  zakresie: brak ograniczeń i powszechnie stosowane wielkości płyt np. CD, DVD, Blu-Ray;  

• oprogramowanie musi umożliwiać konwersję materiału wideo, który został wyeksportowany w
  natywnym formacie do innych popularnych formatów takich jak PNG, JPEG, TIFF, PDF;  

•  w  ramach  exportu  do  innego  formatu  niż  natywny  musi  istnieć  możliwość  zmiany
rozdzielczości eksportowanego pliku oraz regionu eksportu ( wybranego fragmentu z całego

  kadru);  

•  funkcja  dołączania  programu  klienckiego  do  oglądania  nagrań  eksportowanych  na
zewnętrzne nośniki np: CD, DVD;

Wyszukiwanie zdarzeń 

•  oprogramowanie  musi  umożliwiać  przeszukiwania  zarejestrowanego  obrazu  i  dźwięku  w
  oparciu o różne kryteria, w tym o czas, datę, źródła wideo i zdarzenia;  

•  oprogramowanie  musi  umożliwiać  przeszukiwanie  nagrań  wideo  na  podstawie  ruchu  w
  obszarach zdefiniowanych przez użytkownika;  

•  oprogramowanie  musi  umożliwiać  przeszukiwanie  nagrań  wideo  w oparciu  o  czas,  datę,
 źródła wideo i wyświetlić wyniki jako serię miniatur;  

•  oprogramowanie  musi  umożliwiać  przeszukiwanie  nagrań  wideo  w  oparciu  o  zdarzenia
  •alarmowe;   oprogramowanie  musi  umożliwiać  przeszukiwania  nagrań  wideo  w oparciu  o

  transakcje z urządzeń point-of-sales;  

•  możliwość i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzeń  ( dla kamer
  wyposażonych w analizę obrazu) w oparciu o kategoryzację obiektów jak człowiek i samochód

•  Oprogramowanie  musi  korzystać  z  metadanych  wyszukując  zdarzeń  w  materiale
archiwalnym.  Wyszukiwanie  dowodowe osób powinno  zawierać  minimum wyszukiwanie  po
kolorze górnej części ubrania, dolnej części ubrania, płci oraz kolorze włosów. Wyszukiwanie

 powinno  odbywać  się  równocześnie  we  wszystkich  kamerach  dostępnych  w  systemie.
 Alarmowanie i Obsługa alarmów    

•  system  musi  mieć  możliwość  generowania  i  eskalowania  alarmów  w  oparciu  o  czas
  wystąpienia i priorytet;  

• oprogramowanie musi umożliwiać obserwację stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie
i  powiadamianie  (z  wyświetlaniem  odpowiedniego  komunikatu)  o  każdym  zaniku  sygnału,

  zasilania, otwarciu drzwi, itp.;  

•  oprogramowanie  musu  rejestrować  zdarzenia  alarmowe  w bazie  zawierającej  datę,  czas
  wystąpienia i opis zdarzenia;  

•  oprogramowanie  musi  posiadać  możliwość  elastycznego  kreowania  reguł  definiujących
automatyczne  reakcje  systemu  na  dane  zdarzenia  (system  umożliwia  automatyczne

  reagowanie na wcześniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy);  

•  możliwość  stworzenia  alarmów  dedykowanych  dla  głównej  stacji  monitorowania  (o
 najwyższym priorytecie);  

•  oprogramowanie musi posiadać  możliwość  wysyłania informacji  o zdarzeniach poprzez e-
 mail;

Minimalne parametry serwerów dla rejestracji materiału z kamer 

W ramach zadania planuje się zapewnić  centralny zapis materiału z poszczególnych kamer
przy użyciu urządzenia o poniższych parametrach technicznych: 

•  Architektura urządzenia oparta o profesjonalny serwer sieciowy – nie rejestrator sieciowy, z
możliwością  rozszerzenia  w  dowolnym  momencie  funkcjonowania  o  dodatkową  przestrzeń

  zapisu opartą o macierz konfigurowalną w RAID 5 lub RAID 6  
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• Zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera dyski twarde „hot swappable” typu SAS
  skonfigurowane w RAID 6  

•  Dwa dedykowane dyski typu „hot swappable” SATA lub SSD skonfigurowane w RAID 1 na
potrzeby  systemu  operacyjnego  oraz  systemu  zarządzania  kamerami  z  funkcjami

  automatycznego zarządzania starzejącymi się danymi  

•    Dyski twarde pochodzące od tego samego producenta, co sam serwer  

•    Wbudowane sieciowe interfejsy co najmniej 2x10GbE SFP+ oraz 2x1GbE RJ-45  

• Minimalna przepustowość zapisu serwera (możliwość zapisu) na poziomie co najmniej 1450
 Mbit/s oraz 350Mbit/s dla odtwarzania i podglądu na żywo.  

•    Zainstalowana pamięć operacyjna na poziomie, co najmniej 32GB DDR4  

• Zainstalowany procesor klasy i wydajności pracy nie niższej niż Intel Xeon Silver 4110, 2.1G,
   8 core,  11M Cache  

•    Wbudowane wyjścia wideo, – co najmniej 1x VGA nie służące do lokalnego oglądu kamer  

•    Preinstalowany system operacyjny klasy Windows Server 2016  

•    Preinstalowana karta graficzna 4Gb  

•    Zdalny dostęp IDRAC9 Express  

•    Kompaktowa obudowa 2U lub mniejsza  

•    Zasilanie od 100 do 240 VAC, 50/60 Hz z autoprzejściem  

•    2 redundantne zasilacze typy „hot swapp”  

• Wymaga się aby reakcja serwisowa producenta była w czasie nie gorszym niż 4 godziny tego
  samego dnia roboczego z wymianą na obiekcie.  

•  Wymaga się  gwarancji  na powyższych zasadach w okresie nie krótszym niż  36 miesięcy
 licznych od daty dostawy sprzętu do zamawiającego

 

WEWNĘTRZNE  KAMERY  MULTISENSORYCZNE  24/32MP  (sale  wykładowe,  korytarze,
etc). 

 

a)  Przetwornik  o  minimalnej  rozdzielczości  8  Mpix  ze  skanowaniem  progresywnym  o
wymiarach 1/2.5”’;  

b) Ilość aktywnych pikseli na przetwornik 3840 × 2160; 

c) Ilość aktywnych pikseli ze wszystkich przetworników 15360 × 2160 

d) Obiektyw minimum 4mm o jasności F1.8;  

e)  Szybkość  przetwarzania  obrazu,  co  najmniej  8  klatek  na sekundę  włącznie  przy  pełnej
rozdzielczości i analizie obrazu;  

f) Obsługa kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG; 

g) Wbudowany port USB 2.0 micro do podłączenia modułu Wi-Fi w celach instalacyjnych 

h) Stałoogniskowy obiektyw z funkcjami autofocus;  

i)  Dostępna  z  poziomu  oprogramowania  kamery  możliwość  sterowania  ostrością  wsparta
funkcją autofocus;  

j) Automatyczny tryb dzień/noc; 

k) Automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli; 

l) Co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe; 
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m) Minimum 64 strefy prywatności;  

n)  Kamera  powinna  obsługiwać  protokoły:  IPv6,  IPv4,  HTTP,  HTTPS,  SOAP,  DNS,  NTP,
RTSP, RTCP,  RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP 

o) Możliwość zasilania poprzez: 24 V (AC lub DC) i PoE+ (IEEE802.3at), PoE++; 

p) standard interfejsu sieciowego:, co najmniej 1000BASE-TX;  

q)  Obudowa  zewnętrzna  o  klasie  szczelności  IP66,  IK10  umożliwiająca  pracę  kamery  w
zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C;  

r) Oświetlacz IR pracujący w paśmie 850nm o zasięgu nie mniejszym niż 30m  

s) Kamer powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o
klasyfikację obiektów (np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:  

- Obiekty na obszarze; 

- Podejrzane zachowanie obiektu; 

- Przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty; 

- Pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze; 

- Obiekt nieobecny na obszarze; 

- Znalezienie się obiektów na obszarze; 

- Opuszczenie obszaru przez obiekty; 

- Zatrzymanie się obiektu na obszarze;  

- Niedozwolony kierunek; 

- Wykrycie ingerencji;  

t)  Kamera powinna umożliwiać  stworzenie nie mniej  niż  14 reguł alarmowych z algorytmów
analizy  obrazu  działających  równolegle  bez  utraty  funkcjonalności  pozostały  parametrów
kamery. 

u) Zgodność ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i 2.2.0
opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF.  

v) Oświetlacz podczerwieni IR pracujący w paśmie 850nm do 30m. 

w) Gwarancja 36 miesięcy; 

KAMERA ZEWNĘTRZNA 16MP 

a)  Przetwornik  CMOS  27,2mm  o  minimalnej  rozdzielczości  16  Mpix  ze  skanowaniem
progresywnym o wymiarach 23,6 mm (w poziomie) x 13,4 mm (w pionie); 0,93” (w poziomie) x
0,53”;  

b) Ilość aktywnych pikseli 4944x3280; 

c) Zakres dynamiki 70dB; 

d) Obiektyw, wymienne obiektywy z mocowaniem EF lub EF-S;  

e)  szybkość  przetwarzania  obrazu,  co najmniej  10 klatek na sekundę  włącznie  przy pełnej
rozdzielczości;  

f) obsługa kompresji obrazu: H.264, MJPEG;  

g) minimalne natężenie światła: 0,005 lux dla F1.4 w trybie kolorowym;  

h)  dostępna  z  poziomu  oprogramowania  kamery  możliwość  sterowania  ostrością  wsparta
funkcją autofocus;  

i) automatyczny tryb dzień/noc; 
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j) automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli; 

k) co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;  

l) minimum 4 strefy prywatności;  

m)  Kamera  powinna  obsługiwać  protokoły:  IPv6,  IPv4,  HTTP,  HTTPS,  SOAP,  DNS,  NTP,
RTSP, RTCP,  RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP 

n) możliwość  zasilania poprzez:  12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+
(IEEE802.3at);  

o) standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;  

p)  obudowa zewnętrzna o klasie szczelności  IP66,  umożliwiająca pracę  kamery w zakresie
temperatur od -30 °C do +50 °C;  

q) Kamer powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o
klasyfikację obiektów(np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:  - Obiekty
na  obszarze;   -  Podejrzane  zachowanie  obiektu;  -  Przekroczenie  wiązki  detekcyjnej  przez
obiekty; - Pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;  - Obiekt nieobecny
na obszarze; - Znalezienie się obiektów na obszarze; - Opuszczenie obszaru przez obiekty;  -
Zatrzymanie się obiektu na obszarze; - Niedozwolony kierunek; - Wykrycie ingerencji;  

r)  Kamera powinna umożliwiać  stworzenie nie mniej niż  14 reguł alarmowych z algorytmów
analizy  obrazu  działających  równolegle  bez  utraty  funkcjonalności  pozostały  parametrów
kamery.  

s) Zgodność ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i 2.2.0
opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF  t) Gwarancja 36 miesięcy; 

OBIEKTYW do kamer 16MP 

 a) Obiektyw zmiennoogniskowy 24-70mm 

b) Kąt widzenia 84°-34° 

c) Liczba listków przysłony – 9 

d) Maksymalna Przysłona f/2.8 

e) Minimalna przysłona f/22  

f) Dostępna stabilizacja obrazu 

g) Elektroniczne sterowanie autofocusem 

OBIEKTYW do kamer 16MP 

 a) Obiektyw zmiennoogniskowy 18-35mm 

b) Kąt widzenia 76°-44° 

c) Liczba listków przysłony – 9 

d) Maksymalna Przysłona f/1.8  

e) Minimalna przysłona f/16.9 

f) Dostępna stabilizacja obrazu 

g) Elektroniczne sterowanie autofocusem 

Stacja robocza z monitorami 

 a) Procesor Intel Core i7 min. 3Ghz 

b) Pamięć 8 GB DDR4 RAM  

c) Interfejs sieciowy 2 x 1Gbe RJ45 

d) Windows 10 IoT 
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e) Wyjścia wideo 4xDP ( wsparcie rozdzielczości 4x4K) 

f) Wsparcie monitorów – do 4ch monitorów podłączonych bezpośrednio 

g) Obudowa typu monitower 

h) Możliwość wyświetlenia do 140 obrazów z kamer równocześnie 

i) Stacja robocza dostarczona z monitorami 32” o rozdzielczości 4K/UHD 

3.3.17. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  do  robót  montażowych
instalacji 

 Wyroby do robót  montażowych  mogą  być  przyjęte  na budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki: 
 • są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania,  a w odniesieniu  do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów
również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania  wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia. 
 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. 

3.3.18. Warunki  przechowywania  materiałów  do  montażu  instalacji
elektrycznych 

 Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem
się  wilgoci do wewnątrz i  wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli  parametrów
(ciągłość  żył,  przekrój).  Pozostały sprzęt,  osprzęt  i  oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem
pomocniczym należy  przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem
oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3 
 Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. 

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

3.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000- 7, pkt 4 
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3.5.2. Transport materiałów 

 Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  należy  zachować
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające
wykonywanie transportu wynoszą  dla bębnów:  – 15°C i  – 5°C dla krążków, ze względu na
możliwość uszkodzenia izolacji. 
 Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

3.6.1.   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
 Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami
inspektora nadzoru. 

3.6.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

 Zakres robót obejmuje: 
• przemieszczenie w strefie montażowej, 
• złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
• wyznaczenie miejsca zainstalowania,  trasowanie linii  przebiegu instalacji  i  miejsc montażu
osprzętu,  
•  roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,  
•  osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,  
•  montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i
przewodów,  
• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż
15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy
poniżej. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku  
Średnica znamionowa rury (mm) 18      21      22      28      37      47          
Promień łuku (mm)                     190    190     250     250    350    450           
•  łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do tego celu  złączek  (lub przez
kielichowanie),        
• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,   
 • przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych
do  średnicy wprowadzanych rur,       
 • koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
 • wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2
mm dla ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów wg dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej(szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich
wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie
drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być  ułożone swobodnie i
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
 •oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa
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przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  
•  roboty  o charakterze  ogólnobudowlanym po montażu kabli  i  przewodów jak:  zaprawianie
bruzd,  naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć
kanałów instalacyjnych,  • przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PNE-04700:1998/Az1:2000.  

3.6.3. Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i
odbiorników energii elektrycznej 

 Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na  kołkach  rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
 Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
 Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie
odbiorów 1-fazowych. 
 Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
 Gniazda wtykowe i  wyłączniki  należy instalować  w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. 
 W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
 Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować  takie, aby w całym pomieszczeniu
było jednakowe. 
 Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry. 
 Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
 Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
 Typy  opraw,  trasy  przewodów oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami
instalacji i schematami. 

3.6.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

 Przeprowadzenie  prefabrykacji  rozdzielnicy  dokonuje  się  w  oparciu  o  projekt  techniczny,
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień
ochrony,  ilość  wolnego  miejsca  do  montażu,  lokalizacja  (rodzaj  pomieszczenia)  typ
rozdzielnicy,  dane  dotyczące  sieci  zasilającej,  miejsce  zasilania  i  odpływów oraz  przekroje
kabli,  specyfikacja  wyposażenia.  W  oparciu  o  powyższe  dane  należy  sporządzić  schemat
ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
 Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap
ten można pominąć. 
 Po skompletowaniu  wszystkich potrzebnych wg specyfikacji  elementów rozdzielnicy należy
dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
 Przy  skomplikowanych  układach  wyposażenia  należy  sporządzić  kartę  technologiczną  dla
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
 Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co
do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
 • stopień ochronności, 
• wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
•  typ  rozdzielnicy  ze  względu  na  sposób  montażu:  wolnostojąca,  przyścienna,  naścienna,
wnękowa  
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•  typ  rozdzielnicy  ze  względu  na  napięcie  robocze:  średniego  napięcia,  niskiego napięcia,
słaboprądowa,  
• sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
• typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,
•  sposób  mocowania  wyposażenia  w  obudowie:  płyty  montażowe  i  osłonowe,  elementy
dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy
PN-EN 60439-2:2004, 
• rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,  
• sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,  opracowane wg wymagań
normy PN-EN 60439-3:2004, 
• kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,  
• kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,  
• oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny
najlepiej  przy  pomocy  drukarki  i  nie  powinno  zakrywać  danych  technicznych  aparatów  i
osprzętu,  
• w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.  
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic
mogą  być  wykonane jako: główne, podrozdzielnice i  rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np.
obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Ze względu na sposób montażu
rozróżnia się następujące typy:
 • wolnostojące, 
• przyścienne,  
• wiszące (naścienne), 
• wnękowe.  
Rozdzielnica  (sterownica)  musi  spełniać  wymogi  PN-EN  60439-1:2003  (zgodnej  z
międzynarodową   IEC  439-1).  Wymagane  jest  świadectwo  badań  dla  prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 
 Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać
wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
 Rozdzielnica  (sterownica)  przeznaczona  do zainstalowania  w miejscach ogólnodostępnych
musi spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 
 Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego,
chroniącą  przed  skutkami  napięcia  dotykowego,  jeśli  występuje  możliwość  kontaktu
bezpośredniego z elementami pod napięciem. 
 Wszystkie  konstrukcje  przyścienne  rozdzielnic  (sterownic)  powinny  zapewniać  dostęp  do
kompletu elementów wykonawczych od frontu. 
 Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na
ewentualną  rozbudowę  układu,  bez konieczności  zmiany systemu rozdzielnic  (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 
 Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę
jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w
ramach dysponowanej powierzchni. 
 Rozdzielnice  (sterownice)  montowane poza pomieszczeniami  ruchu elektrycznego powinny
być wykonane minimum w II klasie ochronności. 
 W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki
izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie. 
 Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną
z  nazwą  rozdzielnicy  ze  schematu  głównego  zasilania  budynku.  Szyld  winien  być
przymocowany w sposób trwały. 

3.6.5.  Montaż rozdzielnic elektrycznych  

Zakres robót obejmuje: 
• przemieszczenie w strefie montażowej, 
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• rozpakowanie, 
• ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
• trasowanie,  
• wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z
zabetonowaniem,  
•  montaż  wraz  z  regulacją  mechaniczną  elementów  odmontowanych  na  czas  mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 
• podłączenie uziemienia,  
•  sprawdzenie  prawidłowości  usytuowania  w  pomieszczeniu,  w  szczególności  zachowania
minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
• przeprowadzenie prób i badań.  
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable
odpływowe wyposażyć  w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej
ilości kabli odpływowych. 

3.6.6. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
należy  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym
potencjały jest przewód wyrównawczy. 
 Połączenia  wyrównawcze główne i  miejscowe należy  wybrać  łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać  na najniższej  kondygnacji  budynku tj.  na
parterze.  Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego
ogrzewania itp.,  sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 
 W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki. 
 Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody
oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

3.6.7.  Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 

 Zakres robót obejmuje: 
• przemieszczenie w strefie montażowej,  
• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania,  trasowanie linii  przebiegu instalacji  i  miejsc montażu
osprzętu,  
•  roboty przygotowawcze  o charakterze ogólnobudowlanym jak:  wykopy liniowe  lub jamiste
wraz  z  zasypaniem,  wyprawki  pokrycia  dachu,  kucie  bruzd  w  podłożu,  przekucia  ścian  i
stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach  
• osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, 
• złączek wraz z zabetonowaniem, 
•  montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  instalacji
odgromowej, 
•  oznakowanie  zgodne  z  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa
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przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,  
• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak:
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
•  przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61  oraz  PN-E-04700:1998/
Az1:2000. 

3.6.8. Klapy pożarowe 

 Wszystkie klapy pożarowe muszą  być  wyposażone w wyzwalacze elektryczne siłownikowe
24V. Siłowniki zasilać z wydzielonych zasilaczy pożarowych. 

3.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 
 7 pkt 6 

3.7.2.  Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

3.7.3.   Sprawdzenia odbiorcze

 Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i
końcowych polegających na kontroli: 
 – zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, – zgodności
połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
 –  stanu kanałów i  listew kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego do kabli  i
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
 – sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, – poprawności
wykonania i zabezpieczenia połączeńśrubowych instalacji elektrycznej 
 potwierdzonych protokołem przez wykonawcę  montażu, – poprawności wykonania montażu
sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
 – poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, – pomiarach
rezystancji izolacji, 
 Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 mΩ izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być  mniejsza niż  20 mΩ miernikiem rezystancji
instalacji o napięciu 1 kV. 
 Po wykonaniu oględzin należy sporządzić  protokóły z przeprowadzonych badań  zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

3.7.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

 Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich
punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające wymagań  zostały
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt. 
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  niemającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość. 
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3.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

3.8.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7 

3.8.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji
elektrycznej 

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
 • dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
• dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
• dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
• dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
• dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,  
• dla zwodów i uziomów: m, 
• dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,  
 
 W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji  elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
 W szczególności  można przyjąć  zasady  podane w katalogach zawierających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

3.9. ODBIÓR ROBÓT 

3.9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

3.9.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

 Odbiór międzyoperacyjny 
 Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających
wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  • przygotowanie
podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i
odbiorników energii  elektrycznej  oraz  innego osprzętu,  •  instalacja,  której  pełne  wykonanie
uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż
wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 
 
Odbiór częściowy 
 Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę
prawidłowości  ich  wykonania  po  całkowitym  ukończeniu  prac.  Podczas  odbioru  należy
sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
 • wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
 Odbiór końcowy 
 Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić 
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 po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi  urządzeń
zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
• dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym
wykonuje się tylko jeden raz.  
Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach  PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

3.10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9 

3.10.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie: 
 •  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące
roboty  instalacyjne uwzględniają również: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
•  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
•  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji
technicznej szczegółowej,  
• likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy   rusztowań
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
 Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań
mogą być  uwzględnione w tych cenach lub stanowić  podstawę  oddzielnej płatności. Sposób
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót
na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie  instalacji  oraz  opraw  elektrycznych  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.  

3.11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Uzupełnieniem  STWiORB  jest  dołączona  dokumentacja  techniczna,  która  jest  podstawą  to

wykonania robót budowlanych.

Normy 
PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach   elektroenergetycznych.
Wytyczne  przeprowadzania pomontażowych badań  odbiorczych.   
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PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne   przeprowadzania  pomontażowych  badań   odbiorczych
(Zmiana Az1).  
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji  elektrycznych.   
PN-HD  60364-1:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  Część   1:  Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych  charakterystyk, definicje.   
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –  Część 4.41. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem  elektrycznym.   
PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  przed skutkami oddziaływania cieplnego.   
PN-IEC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych-   Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  –   Ochrona  przed  przepięciami  -  Ochrona  instalacji  niskiego
napięcia przed przejściowymi  przepięciami  i   uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia.   
PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa.  Odłączanie izolacyjne i łączenie.   
PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa.  Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia  bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.   
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  – Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa.  Stosowanie środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo
– Postanowienia ogólne-Środki  ochrony przed prądem przetężeniowym.   
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  – Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego –  Postanowienia ogólne.   
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Dobór i  montaż
wyposażenia elektrycznego.  Oprzewodowanie.   
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego.  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.   
 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego.   Aparatura rozdzielcza i sterownicza.    
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego.   Uziemienia i przewody ochronne.    
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Inne    wyposażenie.  Oprawy  oświetleniowe  i  instalacje
oświetleniowe.    
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego.   Instalacje bezpieczeństwa.    
PN-IEC  60364-7-701:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.    Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub   lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę   lub/i
basen natryskowy.    
PN-IEC  60364-7-702:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.    Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub   lokalizacji. Baseny pływackie i inne.   
PN-IEC  60364-7-702:1999/  Ap1:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub   lokalizacji. Baseny pływackie i inne.    
PN-IEC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.    Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub   lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.    
PN-IEC  60364-7-705:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.    Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub    lokalizacji.  Instalacje  elektryczne  w  gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.    
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych   – Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji  lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego.    
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy   współdziałaniu człowieka z
maszyną,  oznaczanie  i    identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków    urządzeń  i
zakończeń żył przewodów oraz ogólne   zasady systemu alfanumerycznego.    
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy   współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i   identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów   barwami albo
cyframi.    
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy   (Kod IP).    
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych   w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady,   wymagania i badania.    
PN-EN 60670-1:2005  (U)  Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  elektroinstalacyjnego    do  użytku
domowego i podobnego. Część   1: Wymagania ogólne.    
PN-EN  60799:2004  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Przewody  przyłączeniowe    i  przewody
pośredniczące.    
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do   zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji   domowych i podobnych.    
PN-EN  60898-1:2003  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do    zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i   podobnych. Część 1: Wyłączniki do   obwodów prądu
przemiennego.    
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do   zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji   domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do   obwodów prądu
przemiennego (Zmiana A1).    
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do   zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji   domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do   obwodów prądu
przemiennego.    
PN-EN  61008-1:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki    różnicowoprądowe  bez
wbudowanego   zabezpieczenia nadprądowego do użytku   domowego i podobnego (RCCB).
Część   1: Postanowienia ogólne.    
PN-EN  61009-1:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki    różnicowoprądowe  z
wbudowanym   zabezpieczeniem nadprądowym do użytku   domowego i podobnego (RCBO).
Część   1: Postanowienia ogólne.    
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i   płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V doprzewodów   o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.    
PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i    płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do   przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).    
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe   na znamionowe napięcie
robocze 220 V i 230 V   i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.    
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.    
 

Ustawy 
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami). 
 
Rozporządzenia 
 •  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z  2005 r. Nr 75, poz. 664).  
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).  
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
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•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie  systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać  notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011). 

 Inne dokumenty i instrukcje 
 •  Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych (tom I,  część  4)
Arkady, Warszawa 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003
r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej.
Warszawa 2004 r.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 
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