
ME;R INZ. JEDRZEJ KAPItrA
UL. AUE;UsŤYNA KtrsNEGE 3215
45-tr56 trPBLE
NtP 91 1-l68-El2-=7 REGEN trztrr 63353

TEL. 5tr5 E36 E3B

PRAEOWNIA

ARtrH lTEKŤE N ltrzN E _ KoNsTRuKEYJNA

.ARtr H IKE N

1
oPoLE, WRzEslEŃ 2oí3r. EGZ. NR I

SPECYFIKACJA TECHMCZNA WYKONAMA I ODBIORU
RoBÓT BUDoWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH

TEMAT OPRACOWANIA:
P RzE B U D oWA W EW N ĘT RzN EG o

oŹwleu ToWARoWo _ osoBoWEGo

OBIEKT: Budynek szpitalny - kuchnia szpitalna

LOKALIZAGJA: 45-221 opole, ul' Wodociągowa 4
dz' nr 3/8 k'm.46, obręb opole

INWESTOR:
WoJ EWŻDZKI sPEcJALtsTYczNY zEsPoŁ
N EURoPsYcHl ATRYCZNY im. św' Jadwigi
45- 221 opole ul. Wodociągowa 4

BRANżA BUDoWLANA:

mgr inŹ. Jędrzej Kapica

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inż. Szymon Piesik,

Branża Budowlana:
Specýikacja Szczegółowa
Grupa 451 Pzygotowanie terenu pod budowę
Gĺupa 454 Roboty wykończeniowe

BranŻa Elektryczna - Specýikacja techniczna
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453'ĺ 'l000-0 Robotv w zakresie okablowania i instalacji ele

Data opracowania: Wrzesień 2013

Nr konta : 33 1140 2004 0000 3'702 7020 5827

EGZ. NR 1



1. wsTĘP
1.1. Pľzedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót złłiązanych z pľzebudową dźrľigu towaľowo osobowego w Wojewódzkim SpecjalisĘcznym
Zespole Neuľopsychiatľycznym im. św. Jadwigi pĺzy ul. Wodociągowej 4 w opolu.

1.2. Uczestnicy pľocesu inwestycyjnego:
a) Zamavĺający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiattyczny im. św. Jadwigi w opolu
b) Wykonawca: Pracownia Aĺchitektoniczno Konstrukcyjna ,'ARCHIKON'' Jędrzej Kapica,

45-056 opole' ul. A. Kośnego 3215

1.3. Zakres stosowania ST:
Projektant spoĺządzający dokumentację pĺojektową i odpowiednią specyfikację techniczną wykonania i
odbioru robót budowIanych może wprowadzaó do niniejszej standaĺdowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenią odpowiednie đla ptzevĺdzianych projektem zadanią obiektu i robót,
uwzględniające wymagania zanawiającego oraz konkľetne wanľki ĺealizacji zaďaĺia, obiektu i ľobót,
które są niezbędne do określaĺria ich standardu i jakości.

odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieó miejsce tylko w przypadkach
mďych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawovŕe wymagania będą spełnione pĺzy zastosowaniu metod wykonania na
podstav/ie doświadczenia i przy pÍzestrze9aniu zasad sztuki budowlanej.

1.4' ChaľakterysĘka pľzedsięwzięcia:
I.4.1.P rzeznaczenie obiektu I r ozvł,iązania lżytkowo-funkcjonalne:
Pĺzedmiotowa specyfikacja dotyczy przebudowy dźwigu towarowo osobowego w Wojewódzkim
Specjalistycznym Zespole Neuropsychiahycznym im. św' Jadwigi pĺzy ul. Wodociągowej 4 w opolu.

Szyb windy o wymiaľach:
_ wysokość szybu _ 7 ,36 m
_ Wysokość podnoszenla - 2,76 m
- ilośó przystanków - 2
- głębokośó szybu_ 2,65m
- szerokość szybu - 1,65 m
- podszybie - 1,15m

- nadszybie - 3,45m.

Dźwig istnieiacv:

- powierzchnia uży.tkowa windy _ 1,32 m2

- uďźwig 500 kg

- głębokość kabiny windy _ 1'20m
- szerokośó kabiny windy _ 1,10 m.



Winda proiektowana:

- powieĺzchnia uŻýkowa windy _ 2,31 m2

- u'dz.uig1000kg

- głębokośó kabiny windy _ 2,10 m
_ szerokośó kabiny windy - 1 ,10 m.

1.4.2.ogőlny zakľes ľobót ST:
Ustďenia za'waÍte w niniejsĄ specyfikacji obejmują wymagania ogólĺe, wspólne d1a robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi' wľóżnió można następujące rodzaje robót:
- pÍace przygotovŕawcze'
- prace demontďżowe,
- pÍace rozbíórkowe,
- ľoboty tynkarskie,
- ĺoboĘ mďaľskie i okładzinowe,
- montłŻinstalacjielektrycznych.

1.4.3. ogóIny opis zagospodarowania działki nľ 3/8,
Pľzedmiotöwe pľzedsięwzięcie znajduje się w opolu w Wojewódzkim Specjalistyczn1łn Zespole
Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi pÍzy vl' Wodociągowej 4' CĄ obiekt o zĺóżnicowanym
ksnałcie, wypełnia w części działkę własności zamawiającego. Poniżej wynieniono najwłŻniejsze
elementy wpływające na zagospodaĺowanie terenu i na sposób prowadzenia prac budowlanych:

- đojazd z &ogi miejskiej (u1' Wodociągowa),

- parkingi na samochody osobowe wokół przedmiotowego budynku,

- istniejącainfĺastrukturapodziemna.

1.5. ZEsTAw NAZW I KoDÓw ZAsToSowANrYcII ROBÓT BUDoWLAI\łYCH
1. KoD CAŁoŚcIowY - jako klasyÍikacja podstawowa

1.ó. Dokumentacja ŕechniczna okľeślająca pľzedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
realizacji robót:

1.6.1. Spis projektów branżowych i projektantów:

Architektura:
ProjekÍowď:

Sprawdził:

mgr inż. arch. Marek Jacak' rľ upĺ. 07l08/DoIA

mgĺ irľŻ. arch' Przemysław Skwarek, nr upr. 17l06/DoIA

Konstrukcja:
Projektował:

Sprawdził:

inż. Władysław Bagiński, nĺ upĺawni eń 206l86/op

mgĺ inz. Marcin Korfub, nľ upr. oPL/0832/PwoK/I2

Inśtalacje elektryczne:
Projektował:

Sprawdził:

mgr iĺż' Szymon Piesik, nr upr. oPL/0845/PooElI2

iĺŻ. Mirosław Bulik, nr upĺ' 78/89/op

Roboý budowlane w zakresie budowy obiektów
z budowa obiektów

45212300-9



1.6.2. Spis szczegĺíłowych specyĺikacji technicznych:
Grupa 451 Prrygotowanie teľenu podbudowę:
451-1 Prace przygotowawcze.
451-2 Roboty demontażowe i rozbióĺkowe'
Grupa 454 Roboty wykończeniowe:
454-1 Wykończenje ścian _ĺoboty tynkarskie.
454-2 Prace malaľskie'
Grupa 455 Urządzenia dźwigowe:
45 5 -I Uĺząđzenia dźwigowe-montaz'

1.6.3. Zgodnoś ć robőt z dokumentacją pľojektową i SST:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Wac i bezwzględną zgodnośó z dokumentacją

techniczną i specyfikacją techniczną'
Dokumentacja pĺojekÍowa' SST oľaz dodatkowe dokumenĘ przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowią załącznikj do umowy, a wynagania wyszczególnione w
choóby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak' jakby zawarte były w catej
dokumentacji.

W prąpadku rozbieżności w usta1eniach poszczególĺych dokumentów obowipuje
kolejnośó ich wazności w1ĺnieniona w ,,ogólnych warunkach umowy''.

Wykonawca nie może wykorzystyrľaó błędów lub opuszczeí w dokumentach
kontľaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomió Úrspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zĺnian i poprawek'

W pĺzypadku stwieĺdzenia ewentualnych tozbíeŻĺości podane na rysunku wielkości
Iiczbowe wymiaĺów są ważniejsze od odczýu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboý i dostaľczone materiďy mają być, zgodne z dokumentacją
pľojektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji pĺojektowej i w SST będą uwaŻane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okeślonego pĺzedziďu tolerancji'
Cechy mateľiałów i e]ementów budowli muszą być jednoľodne i wykazywać zgodnośé z
określonymi wymaganiami, a rczrzlty tych cech nie mogą pĺzekłaczać dopuszczalnego
pĺzedziafu toleľancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją pľojektową lub SST i mają wpływ na rĺezadowa7ającą jakośó e1ementu budowli,
to takie mateľiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowii rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.Określenia podstawow€
Ilekĺoć w ST jest mowa o:

1.7.1. obiekcie budowlanym _ naleĘ przezto rozlsrrĺeć:
a) budynek wľaz z instďacjami i urządzenlaĺri technicznymi,
b) budowlę staĺowiącą cďość, technlczno-uŻýkową wľaz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej aľchitektuĺy;

1.7.2. budynku _ Ia7eŻy przez to ľozumieć taki obiekt budowlany, któĺy jest trwa|e z.ĺlŕĺęuly z
gruntem, wydzielony z przestrzeli za pomocą pÍzegIód budowlanych oraz posiada firndamenĘ
i dach.

1.7.3. budowli - naleĘ pIzez to rozumieó każdy obiekt buđowlany nie będący budynkiem lub
obiektem mďej architektury, jak: lotniską drogi, linie kolejowe, mosĘ, estakady, tunele, sieci
techniczne' wolno stojące maszty antenorň/e' wolno stojące trwďe związNrc z gruntem
wząđzęnia reklamowe, budow1e ziemne, obroĺľre (fortyfikacje), ochľonĺe, hydrotechniczne,
zbiomiki, wolno stojące instalacje przemysłowe 1ub uĺządzenia techniczne, oczyszczalĺĺe
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstn:kcje opoÍowe' nadziemne i
podziemne pÍZejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentatze'



pomniki, a tĄl<że częścíbudowlane urządzeíltechnicznych ftotłów, pieców przemysłowych i
inĺych wządzeŕl) oraz fundamenĘ pod maszyny i ,ltządzenia, jako odĺębne pod względem
tecbnicznym części przedmiotów składających się na całość uŽ1tkową.

1.7.4. obiekcie małej architektury _ nateĘ pĺzez Ío rozumieó niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu ľeligijnego, jak: kaplicz1<l,lłzyże przydrożne, figuĺy,
b) posągi, wodotryski i irure obiekty aľchitektuľy ogrodowej,
c) użytkowe służące ľekeacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki. drabinki. śmietniki.
l.7.5. tymczasowym obiekcie budowlanym _ na|eży przez to ĺozumieó obiekt budowlany

przeznaczoÍ]y do czasowego użýkowania w okĺesie krótsz}ryn od jego tĺwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub ĺozbióľki, a takze obiekt budowlany nie
połączoĺy tĺwale z gruntem, jak: stĺzelnice, kioski uliczne, pawilony sptzedu;ry ulicznej i
wystawowe' pĺzekĺycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urząđzenia rozrywkowe,
barakowozy, obíekty kontenerowe.

1.7.6. budowie _ ĺależqĺ przez to ĺozumieó wykonanie obiektu budowlanegô w okeślonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obieknr budowlanego.

1.7.7. ĺobotach budowlanych _ ĺależy pÍzez to rozumieć budowę, a tak:że prace po1egające na
przebudowie, monta'Żu, remoncie lub rozbiórce obiekhr budowlaĺego.

1.7.8. lxządzenlach budowlanych - na\eĘ pÍzez to ĺozllmieé wządzen1a techniczne z:łlązane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użýkowania obiektu zgodnie z jego
ptzeznaczeniem, jak ptzyłącza i urząlzerĺa instalacyjne, w tym słuŽące oczyszczaliu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazđy, ogĺodzenia, place posĘowe i place pod śmietriki.

1.7.9. teĺenie budowy _ naleĘ pÍzaz to rozumieć przestłzeí, w której prowadzone są ĺoboty
budowlane wla-z z ptzestÍzeníą zajmou]aľlą przez Drządzen1a zapÍecza budowy.

1.7.10. pľawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane _ należy przez to rozumieó t}tuł
prawny wynikaj ący z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządrl, ograniczonego
pÍawa Ízeczowego albo stosunku Zobov/iąZaniowego, pÍZewidującego upľawnienia do
wykon}rľania robót budowIaĺych'

1.7.11. pozwoleniu na budowę _ naleŻy pÍzez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą ĺa
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonyl,vaĺie robót budowianych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

1.7.12. dokumentacji budowy _ ĺależy pÍzez to rozumieó ponło1enie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoĘ odbiorów częściowych i końcowych, w
miaĺę potrzeby, rysunki i opisy służące ĺealizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w pĺzypadku realizacji obiektów metodą moÍItďŻ|J _ takiŻe dziennik montaŻu.

1.7.13. dokumentacji powykonawczď1 _ naleĘ
naniesion}'rni zmianarĺi dokonan}ryni w
pomiarami powykonawcz),rn i.

1.7.14. aprobacíe technicznej _ ĺa7ezy przez to ľozumieć pozyty!ýną ocenę techniczną wyrobu,
stwieĺdzaj ącą j ego pĺzydatnośó do stosowania w budownictwie.

1.7.15. właściwyn organie _ naLeĄ ptzez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub oĺgan specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości okľeślonych
w tozdzíale 8 '

1.7.16. wľobie budowlaĺ}m _ ĺaleŻy pÍzez to ľozumieó wyľób w rozumieniu pĺzepisów o ocenie
zgodności, wýwoÍzony w celu wbudowanią wmontowanią zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym' wprowadzany do obrotu jako wyrób pojeđynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integľalną całośó
uŻ}tkową.

Í.7.\7. organie samoĺządu zawodowego _ ĺalezy plzez to rozumieć oĺgany okÍeślone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych aĺchitektów, inżynierów budownictwa oraz
uľbanistów @z. U. z 2001 ĺ. Nĺ 5, poz. 42 z późn' mĺ.).

przez to rozumieé dokumentację budowy z
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi



|.7.18. obszarze oddziałylvania obiektu _ należry przez to rozumieó teÍęn wznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie pľzepisów odrębnych, wprowadzających zvłiązaĺe z t}ryn obiektem
ograniczetia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.|9. drodze tymczasowej (montaŹowej) _ należy przez to rozumiei drogę specjalnie ptzygotowarą,
pÍze7Áaczoną do ruchu pojazdów obsfugujących ĺoboty budowlane na czas ich wykonyĺvania,
pĺzewidziaĺą do usunięcia po ich zakończeniu'

1.7.20. dzieĺuriku budowy _ należy przez to rozumieó dziennik wydany pĺzez właściwy orgaĺ Zgodnie
z obowiązującyni przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu ľobót budowlanych
oĺaz zdałzeí i okoliczności zachodzących w czasie wykon1wania ľobót.

1.7.21. kierowniku budowy _ osoba wznaczona pľzez Wykonawcę robót, upowaŻniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w spľawach rcalizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialĺość, za prowadzoną budowę.

1.7.22. rejesftze obmiaľów _ naleĘ pÍzez to ĺozumieó _ akceptowaĺą przez Inspektora nadzoru
ksíýkę z ponumeľowanymi shonami, shrżącą do wpisywania pĺzez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentuďnie dodatkowych załączĺĺkővł.
Wpisy w Ęestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektoĺa nadzoru budow1anego.

|'7.23. materiałach _ nateży pĺzez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wýwarzane jak również
tóżmę tworzwva i w1ĺoby niezbędne do wykonania ľobót, zgodnie Z dokumentacją projektową i
specyfrkacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.24. odpowiedniej zgodności _ naleĘ pÍzez to rozumieó zgodność wykonaĺrych robót
dopuszczaln1,rni toleĺaĺcjami, a jeśli gĺanice toleľancji lii,.e zosÍały okeś1one _ z pĺzeciętĺymi
toleľancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlaĺych.

1.7.25. poleceniu Inspektoľa nadzoľu _ naleiry pruez to rozumieć wszelkie polecenia ptzekazane
Wykonawcy pľzez Inspektora nadzoru w formie pisemnej đoĘczące sposobu ĺeďizacji robót
lub iĺľrych spraw związanych z prowađzeniem budowy'

I.7.26. projeLďancie _ ĺa7eży przez to rozumieó uprawúoną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

l.7 .27 . ĺekt;Jtywacji _ ĺależy pIzez to ĺozlsrnieó roboty mające na ce1u upoĺządkowanie i przywľócenie
pieľwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.7.28. usta.leniach technicznych _ ĺa)eży przez lo ĺozlm'jeó usta.lenia podaĺe w normacĘ aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych'

1.7.29. grupach' klasach, kategoriach robót _ naleĘ pľzez to rozumieó grupy, klasy, kategoľie
okĺeślone w rozporządzeniu nt 219512002 z dnla 5listopada 200Ż t. w spľawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ĺ.' zpőźn. zm.).

1.7.30. inspektoĺze nadzoru inwestorskiego _ osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie tecbniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samođzielne flmkcje techniczľre
w budownictwie' któĘ inwestoĺ powieĺza nadzśr nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on inteľesy inwestora na budo\i/ie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bieĺze udzíał w spÍavŕdzianach i odbioĺach robót zakrywanych i
zaĺrikających, badaniu i odbiorze instalacji otaz vądzsÍl technicznych, jak również przy
odbiorze gotowego obiektu.

1 .7.3 1 . istotnych wymaganiach _ oznaczają wymagania dotyczące b ezpieczeŕstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów inteľesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

2. Pľowadzenie ľobót:
2.1.Ogólne zasady wykonania ľobĺít:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pľowadzenie robót zgodnie z rrmową oraz za jakość
zastosowanych materiďów i wykonywanych ĺobót, za ich zgodnośó z dokumentacją plojektową
oľganizacji ľobót oraz poleceniami Inspektoĺa nadzoru'
- Wykonawca ponosi odpowiedziďność za pełną obsfugę geodezyjną przy wykonywaniu
viszystkich elementów robót okĺeślonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoľu.



- Następstvŕa jakiegokolwiek błędu spowodowaÍ\ego przez Wykonawcę w wýyczeniu i
wykonywaniu robőt zostaĺą, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt'
- Decyzje Inspektoľa nadzoĺu doĘczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na w1łnaganiach sformułowanych w dokumentach umowy' dokumentacji projektowej
i w SST' a takŻe w noľmach i w1tycznych.

- Polecenia Inspektoľa nađzoru doĘczące ĺealízacji robót będą wykonywane pľzez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego :uqtznaczon;vľ1' pod gÍoźbą wshzymania robót. skutki finansowe
z tyfufu wstĺzymada robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca'

2.2. Teren budowy:
2.2.1. Pĺzekazanie teľenu budowy

Zamawiający, w terminie okeślonym w dokumentach umowy pĺzeka:Że Wykonawcy
teľen budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi'
poda lokalizację i współľzędne punktów głównych obiekhr oraz reperów, przekak dziennik
budowy oĺaz dwa egzempluze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacj a projektowa
Pĺzekazana dokumęntacja pľojektowa ma zawieĺać opis, częśó graťtczną, i dokumenty, zgodne
z v{ykazem podanym w szczegółowych warunkach rrmowy' uwzględniając1'rn podział na
dokumentację projektową:
_ dostarczonąprzezZamalilającego,

2.2.2. Zabezpieczenie teľenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenla terenu budowy w okľesie trwania realizacji
kontľaktu az do zakończenia i ođbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstďuje i będzie utfzym}'výać t}Ťnczasowe uľządzerĺa
zabezpieczające, w tym: ogľodzenia, poÍęcze' oświet1enie, sygnały i znaki ostzegawcze,
dozorców, wszelkie irľre środki niezbędne do ochĺony ľobót' wygody społeczności i iĺmych.

Kosń zabezpíeczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę rrmowną.

2.2.3. Ochrona śľodowiska w czäsie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiąek znaó i stosowaó w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
doĘczące ochrony środowiska naturďnego.
W okľesie trwania budowy i wykonywania ĺobót wykończeniowych Wykonawcabędzie;
podejmo\i/ać wszelkie konieczne kľoki mające na celu stosovr'anie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony śĺodowiska na terenie i wokół terenu budowy oĺaz będzie unikaó
uszkodzeń lub uciąz1iwości dla osób lub własności społecznej, a w1nikających ze skłŻeĺia,
hałasu lub irnych przyczyn powstďych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do ých wynagań, Wykonawc abędzie miał szczegolĺy wzgląd ĺa:
Iokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostroŹności i zabezpieczenia przed:

zaĺieczyszczeníem zbiomików i cieków wodnych pyłami lub substaĺcjami toksycznymi,
zalieczyszczeníem powietrza pyłani i gazani,
moŻliwością powstania poŻaru'

2.2.4. ochr ona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestĺ zegaé przepisy ochĺony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utr4łnyrľaó spÍawny spĺzęt przeciwpożaĺowy' wymagany odpowiednimi
przepisami.
Materiały łatwopa.lne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpíeczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowie dzialĺy za wszelkie stľaty spowodowaĺe pożaÍem ''vywołanym
jako renlltat rcalizacj i robót albo przez personel wykonawcy'

1)

z)

b)
c)



2.2.5. ochľona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochľonę instalacji i wządzeń zlokalizowanych na powieĺzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi' kable iĘ' Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenle plzed uszkodzeniem ých insta1acj i i wządzeń w czasie trwania budowy.
o fakcie przypadkowego uszkodzenia Ęch instalacji Wykonawca bezzwłoczlie powiadomi
Inspektoĺa nadzoru i zainteresowanych użýkowników oraz będzie z nimi wspóĘľacował,
dostaĺczając wszelkiej pomocy potrzebnej pĺzy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpovŕiadać za wsze|hje spowodowane przez jego działana uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i utądzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostaľczonych mu
ptzez Zarnavł iaj ące go.

2.2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas rcalizacji ĺobót wykonawca będzie przestrzegaé przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonyłvał pracy v/
waľunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdĺowia onz lie spełniających odpowiednich
wymagań sanitamych.
Wykonawca zapewni i będzie uÍĺzqywał wszelkie vrządzen1a zabezpieczające' socja1ne oraz
sprzęt i odpowiednią odziez dla o cktony Życia i zdrowia osób zatruđnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszý zwlązane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.2.7. ochrola i utľzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ocbronę robót i za wsze'lkje materiďy i wządzenia
uŻywaĺe do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.8. Stosowanĺe sig do pľawa i innych pľzepisów
Wykonawca zobowiązany jest zna,é wszelkie przepisy wydane ptzez organy adininistfacji
państwowej i samorządowej, któĺe są w jakikolwiek sposób zwiryane z ľobotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestĺzeganie tych praw, pľZepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np' rozporządzelie Ministra Infrastruktury z drĺa 6 lutego 2003 ĺ. w
sprawie bezpieczeńsbłła i higieny pracy podczas wykon1łvania robót budowlanych (Dz' U. z
dn. 19.03'2003 r. Nľ 47, poz. 401)
Wykonawca bęđzie przestrzegać pĺaw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
w}pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowaĺych ĺlĺządzeÍl
lub metod i w sposób ciąýy będzie informowaó Inspektoľa nadzoru o swoich działaĺlach,
przedstawiając kopie zezwoleń i irľre odnośne đokumenty'

3. MATERJAŁY
3.1. Żrődła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca pĺzedstawi Inspektoľowi nadzoru szczegőłowe infoľmacje đotyczące, zaĺĺawiania
lub wydobywaĺia materiďów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan
laboratoryjnych oĺaz pĺóbki do zatwieľdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązarry jest do prowadzenia ciąýych badan okĺeślonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źróđła spełniają w1łnagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiďy budowlane powirury spełniaó wymagaĺia jakościowe okĺeślone Polskimi
Noľmami-

3.2.MateľiaĘ nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
MateriĄ nie odpowiadające w1'ľnaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
teľenu budowy' bądż złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



3.3.Pľzechow}rľanie i składowanie mateľiałów
Wykonawca zap ewnt, aby Ęmczasowo składowane mateťlały, do czasu gdy będą one pohzebne do
ľobót, były zabezpieczone przed zaĺleczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwośó do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektoĺa nadzoru'
Miejsca czasowego składowania mateĺiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST pÍZev/idują możliwość zastosowania ĺőinych rodzajów
mateľiałów đo wykonyrľania poszczególnych elementów ľobót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamlaĺze zastosowania konkĺetnego rodzaju mateĺiału. Wybĺany i zaakceptowany
rodzaj matenału nie może byó pó źnĄ zamieĺiuly bez zgody Inspekt oÍa nadzonl.

4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jed1nie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego lvpływu na jakośó wykonywanych Íobót. sprzęt uŻywany do robót powinien być
zgodny z ofeľtą Wykonawcy i powinien odpowiadaó pod wzgiędem t1pów i ilości wskazaniom
Zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub pľojekcie oĺganizacji ĺobót, zaakceptov/anym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnośó sprzętu będzie gwarantowaó pľzepĺowadzenie robót, zgodIie z żasadami
okĺeślonymi w dokumentacji pĺoj ektowej, SST i wskazaniach Inspektoĺa nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Spľzęt będący własnością Wykonawcy lub w1najęty do wykonaĺia ĺobót ma byó uÍZymyv/any w
dobryłn stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał noľmy ochľony środowiska i przepisy
dotyczące j ego uzytkowania.
Wykonawca dostaľczy InspekÍoľowi nadzoru kopie dokumentów potwieĺdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane pĺzepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwośó waĺiantowego aŻycía spĺzętu ptzy
wykonywanych Iobotach, wykonawca powiadomi Inspektora naÄzoru o swoim zuníaĺze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŻyciem sprzętu. Wybĺany spľzęt' po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może byó pó źniej zĺrtierĺany bez jego zgođy .

5. TRANSPORT
S.l.ogólne wymagania doĘczące tľanspoľtu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jed1łrie takich śĺodków transportu, które nie wpĘną
niekoĺzystnie najakośó wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków tansportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okĺeślon}ĺni
w dokumentacji pľojektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

S.2.Wymagania doĘczące pľzewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na dĺogach publicznych pojazdy będą spełniaó wymagania doĘczące pĺzepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczďnych obciązeń na osie i irurych parametrów technicznych.
Sľodki tľanspoľtu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŻeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściuĺy zaĺząđ đrogi pod waľunkiem przyrł'rócenia stanu píerwotnego
użýkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy'
Wykonawca będzie usuwać nabieŻąco, na własny koszt, wszelkie zaĺiecryszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publiczrtych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KoNTRoLÁJAKoŚCIRoBÓT
ó'1.Progľam zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptovłalia ptzez
Inspektoĺa nadzoru progľamu zapewnienia jakości, w którym pĺzeđstawi on zamíerzony sposób



wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwalantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową SST.
Progľam zapewnienia jakości winieĺ zadlerué''
* organlzację wykonania ĺobót, w t}łn termin i sposób prowadzeĺiarobót,
_ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespołów roboczych, ich kwaliťrkacje i pĺrygotowanie praktyczne'
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i teľminowośó wykonania poszczególnych elementów
robót'
system (sposób i proceduĺę) proponowanej konholi i sterowania jakością wykonywarrych
ľobót,
wyposżenie w spľzęt i urządzenl,a do pomiarów i kontroli (opis laboĺatorium własnego lub
Iaboĺatorium, łÍóĺemu Wykonawc a zaĺnierza zleció pĺowadzenie badań),

sposób oraz foľmę gľomadzenia wyników badań iaboĺatoĺyjnych, zapis pomiaĺów, a talľŻe
wyciąganych 'łniosków i zastosowaĺych koĺekt w procesie technologicznym' pľopono\ňr'aĺy
sposób i formę przekazywarlia tych infomacji Inspektoĺowi nadzoru,
v,ykaz muzyn i urządzeí stosowanych na budov/ie z ich paĺametrami techĺicznymi oĺaz
\łTposďŻeniem w mechanizmy do steĺowania i wządzerĺa pomiaĺowo_kontrolne,

- rođzaje i ilośó śĺodków transportu oĺaz lrządzeí do magazyrowania i załadunku materiďów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i pĺocedurę pomiarów i badaĺ (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
spĺawdzanie urządzeń Ę.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszaÍek
i wykonywania poszczególnych e1ementów robót'

6.2'Zasady kontľoli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiďów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopaÍĺzeĺtie i wszystkie urządzeĺlla niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oĺaz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomíaĺy i badania materiałów oraz ľobót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgođĺie z wymaganiami zawaľtymi w
dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są okĺeślone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaĘ one tam okeślone, InspekÍor nadzoru ustďi jaki zakľes kontroli jest
konieczny, aby zapewnió wykonaĺie robót zgodnie z rrmową.

Inspektor nadzoru będzile ptzekarywać, Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
đedociągnięciach dotycząsych spzętu' pracy personelu lub metod badawczych' JeŻeli
niedociągnięcia te będą tak poważne' że mogą $płynąc ujemnie na wyniki badań, lnspektor
nadzoru natychmiast wstÍzyma użycie do robót badanych mateĺiďów i dopuści je do użýku
dopiero wtedy' gdy niedociągnięcia w pracy laboratoĺium Wykonawcy zosÍaľrą usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakośó tych mateĺiďów.

6.3.Wszystkie koszĘ związarĺe z orgalizowaĺliem i prowadzeniem badań materiałów i ľobót ponosi
Wykonawca. Pobieľanie pľóbek
Próbki będą pobierane ]osowo' Za]eca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opaľtych ĺa zasadzie, że wszystkie jednostkowe elemenĘ produkcji mogą być z jednakowym
pĺawdopodobieństwem wytypowane do badaí.
Inspektor nadzoru będzie mieó zapewnioną możliwość udziafu w pobieraniu próbek' Na zlecenie
Inspektoľa nadzoru Wykonawca będzie przepĺowadzaó dodatkowe badania ých mateľiałów, które
budzą wąĘliwości co đo jakości, o ile kwestionowane mateľiďy nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokĺylva Wykonawca
tylko w przypadku stwieĺdzenia usterek; w przeciwnym prą.padku koszty te pokywa
Zamavłiający.
Pojemniki do pobieĺania pĺóbek będą dostarczone przez Wykonawc ę i zatwierdzone pĺzez
Inspektoĺa nadzoru. Próbki dostaľczorrc pÍzez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób ZaakceptowaÍIy przez lnspektora nadzoru.
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ó.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowalzone zgodnie z w)imaganiami norm. W pĺzypadku'
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można w}tyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoľa nadzoru.
Pĺzed pĺzystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca pov/iadomi Inspektora nadzoru o
ľodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaĺu lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektoĺa nadzoru'

6.S.Rapoľty z badaró

Wykonawca będzie pĺzekazywaó Inspek1orowi nadzoru kopie rapoľtów z ĺłlnikami badan jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie okeślonym w programie zapewnienia jakości'
Wpiki badan (kopie) będą pĺzekazywane Inspektoĺowi nadzoru ĺa formlIarzach wedfug
dostaľczonego przez níego wzoru lub innych, pĺzez niego zaapľobowaĺych.

6.ó.Badania pľouł adzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontľoli jakości i zaŃerdzerlt4 InspekÍoĺ nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontľoli, pobierania próbek i badania mateĺiał,őw u źródła ich wytwuzaria. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewni ona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor ĺadzoĺu, po upľzedniej weryfikacji systemu kontĺoli ľobót prowadzoÍrcgo przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodnośé materiałów i robőt z wymaganiami SST na podstawie
wyników badan dostaĺczonych przez Wykonawcę'
Inspektor nadzoru moŹe pobieľać próbki mateĺiďów i pľowadzió badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt' Jeżeli wyriki tych badaí wykaŻą, Że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne' to Inspektoĺ nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci níezaleŻnemu Iaboratorium
przeprowadzenie powtóÍnych lub dodatkowych badan' a1bo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach pĺzy ocenie zgodności mateľiďów i robőt z dokumentacją projektową i SST. W takim
pĺzypadku, całkowite koszty powtómych lub dodatkowych badan'i pobieĺania pľóbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7.CerĘfi kaĘ i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, któľe:

1. posiadają cer1yfikat na znak bezpieczeÍstwa wykazujący, że zapewlioĺo zgodność z kýeriami
technicmymi okľeślonymi na podstav/ie Polskich Norm, aprobat technicznych

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub apĺobatą techĺiczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją okeśloną w pkt' 1 i które spełniają wymogi ssT.W
pĺzypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wyÍnagane przez SST, kazda ich paľtia
dostarczona do ľobót będzie posiadać te dokumenty' określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiĄ, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
[1] Dzierurik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zaanavłlającego i
Wykonawcę w okĺesie od pĺzekazanla wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego'
Prowadzenie dziennika budowy zgođlie z $ 45 ustawy Pĺawo budowlaĺe spoczywa na kieĺowniku
budowy.

Zapisy w dziermiku budowy będą dokonywane na bieżąco i bęĘ dotyczyé przebiegu robót,
stanlbezpieczeństwa ludzi i mienia oľaz technicznej stĺony budowy.

Ząisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w poĺządku chĺonologicznym, bezpośľednio
jeden pod dľugim , bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenĘ będą oznacŻoĺe kolejnym
numerem załącznika i opatĺzoĺe datą i podpisem Wykonawcy i Inspekto ra nađzonl.

Do dzieĺmika budowy na1eży wpis1rvać w szczególności:
. datę przekazanla Wykonawcy terenu budowy,
o datę vzekazaĺta przez Zamailaj ącego dokumentacj i projektowej,
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. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakości i harmonogramów ĺobót,

. terminy ĺozpo częcia i zakończenia poszczególnych elementów ľobót,
o pľzebieg ľobót, trudności i pľzeszkody w ich pĺowadzeniu, okresy i przyczyny przeľw w ĺobotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoľu,
o daty zarząđzeĺla wstľzymania robót, z podaniem powodu,
o zg}oszenía i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakĺyciu, częściowych i ostatecznych

odbioľów robót,
o wyjaśnienią uwagi i pľopozycje Wykonawcy,
. stan pogody i tempelaturę powiehza w okesie wykonywania ĺobót podlegających ogĺaniczeniom

Iub wymaganiom w związku z warunkami klimaĘcznymi'
o zgodnośi lzeczy"wistych waruĺków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowycĘ dokon1ĺłanych ptzed i w trakcie
wykonywania robót,

o đaĺe đoVczące sposobu wyko nywania zabezpieczenia robót,
o dane dotyczące jakości materiďów, pobierania pĺóbek oraz wyniki przeprowadzonych badaŕl' z

podaniem kto je przeprowadzał,
o wyniki prób poszczególnych elementów budow1i z podaniem kto je ptzepĺowađzał,
o inne istotne informacje o pĺzebiegu ĺobót.

Propozycje, uwagí i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspelđoľowi nadzoru do ustosunkowania się'

Decyzje Inspektora ĺadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczenjem ich pt zyj ęcía hb zaj ęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektoľa naÄzoĺll do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak shoną umowy i nie ma uprawnień do wydawanía poleceń Wykonawcy
robót'

[2] Ksipka obmiarów
KsíąŻka obmiarów stanowi dokument ponľalający na rozliczenie faktycznego postępu krľŻdego z
elementów robót' obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] DokumenĘ laboratoryj ne
Dzienniki laboratoryjne, deklaľacje zgodności lub cerýfikaty zgodności mateĺiałów, oĺzeczelia o
jakości mateľiałów, ĺecepý robocze i kontroine wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w progĺamie zapewnienia jakości' Dokumenty te stanowią załączniki do ođbioru robót.
Winny byó udostępnione na kaŻde życzenie InspełÍoĺa nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zaIicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3]' następujące
dokumený:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoĘ pľzekazaĺia teĺenu budowy,
c) umowy cywilnopŕawne Z osobami trzecimi,
d) pĺotokoĘ odbioru ľobót,
e) pĺotokoły z narad i ustďeń,
f) operaý geodezyjne,

g) plaĺbezpíeczeńst\i/a i ochľony zdrowia'
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[5] Pĺzechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą pĺzechowywaĺe na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagiĺięcie któľegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego naĘchmiastowe
odtworzenie w foľmie pĺzewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budo\ły będą ZawsŻe dostępne dla InspekÍoĺa nadzoru i p1zedsta'''ĺŕiane do
wglądu na życzenle Zamaliającego.

7. OBMIARROBOT
1.\.ogőlne zasady obmiaru ľobót
obmiaľ robót będzie okĺeślać fak1yczny zakes wykonywanych ĺobót, zgođníe z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach usta1onych w kosztorysie.
obmiaĺu ľobót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakľesie
obmierzaĺych robót i teľminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym teľminem.

Wyniki obmiaru bęđą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie iĺdziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. obmiar
gotowych ľobót będzie pĺzeprowadzoĺy z cąstością wymaganą do ceIu miesięcznej płatności na Ízecz
Wykonawcy lub w innym czasie okĺeślon)'rn w umowie.
1.2.Zasady określania ilości robót i mateľiałów
Zasady okeślania i1ości robót podaĺe są w odpowiednich specyfikacjach techĺlicmych KNR- ach
oraz KNNR- ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodĺe z jednostkami określon1ľni w dokumentacji projektowej i
przedmiaľze robót.

1.3.Urządzenia i spľzęt pomiaľowy
Wszystkie urządzenla i spĺzęt pomiarowy, stoso\łany w czasie obmiaru ĺobót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Uruądzerĺa i sprzęt pomiarowy zostaną dostaÍczone pÍzez Wykonawcę. Jeże|i uĺząÄzenia te lub sprzęt
wymagają badart atestujących, to Wykonawca b ęđzie posiađać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urząđzeĺla pomiaĺowe bęđą pĺzez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie' w ca\ĺn
okĺesie tĺwania robót.

7 .4.Wagi i zasady wdľażania
Wykonawca dostarczy i zainstaĘe vządzenia wagowe odpowiadające odnośnym w1łnaganiom SST.
Będzie utrzymywać to w1poszľŻenie, zapewnlając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg noÍm
zat:wíet dzoĺy ch przez Inspektoľa nadzoru,

8. oDBIiRRoBÓT
8.1.Rodzaje odbioľów ľobót
W zďeżności od ustďeń odpowiednich, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi ĺobót zaníkających i u1egających zakľyciu,
_ odbiorowi przewodów kominowych' instalacji i vĺządzeńtectnicznych,- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

-odbiorowi po upýwie okľesu rękojmi
- odbioľowi po upływie okresu gwarancji.

8'2.odbióľ ľobĺít zanikających i ulegających zakryciu
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
ĺobót oraz ilości tych ĺobót, które w dďsz}'rn procesie ĺealizacji ulegną zakryciu.
ođbiór ĺobót zaĺikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych koľekt i poplawek bez hamowania ogólnego postępu ĺobót. odbioru tego
dokonuie Inspektor nadzoru.



Gotowośó danej części robót do ođbioru zg}asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektoĺa nadzoru' odbióĺ będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daĘ zýoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
Ę'rn fakcie Inspektora nadzoľu.
Jakość i itośó ĺobót ulegających zakĺyciu ocenia Inspekto r naÄzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o pÍZepÍowadzone pomiaľy, w
konfľontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi usta1eniami.

8.3.odbióľ częściowy
odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości *ykonanych części ĺobót. odbioru częściowego
ĺobót dokonuje się dla zakľesu robót okľeślonego w dokumentach umownych wg zasad jak ptzry
odbioľze ostatecznym robót' odbioru robót dokonuje Inspektoĺ nadzoru.
8.4.odbiĺír ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
odbióľ ostateczny polega na finalnej ocenie ĺzeczyrľistego wykonania robót w odniesieniu do zakĺesu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robőt oĺaz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzoÍa pÍzez
Wykonawcę wpisem do dzieĺurika budowy.
odbiór ostateczny robót nasĘpi w terminie ustalonym w dokumentach rrmowy' licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzonl zakoÍrczenla robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie
8.4.2. odbioru ostatecznogo ľobót dokona komisj a 'uqĺznaczona pÍzez Zaĺnawiającego w obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca ľoboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiaľów' ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku ođbioru ostatecznego ĺobót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń pĺzyjętych w trakcie
odbiorów rcbőt zankających i ulegających zakľyciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakĺesie wykonania robót uzupełniających i robót popÍawkowych'
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych lobót poprawkowych lub Íobót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynÍlości i
ustďi nowy termin odbioru ostateczrego'
W pĺzypadku st'üŕierdzenia przez komisję, ze jakość, wykon1'waĺych ĺobót w poszczegó1nych
asoĘmentach rueznac,zlrje odbiega od w1łnaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpły\Ż/u na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót \i/ stosunku do wymagan przyjętych w dokumentach umowy'
8.4.3. DokumenĘ do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, spoĺządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamaw 1 aj ąc e go.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowia3arry pĺzygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesion1ĺni zmianami dokonan}.ĺni w

toku wykonania ĺobót oľaz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfrkacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamieĺne),
3. pľotokoły odbiorów robót ulega:ących zak'ryciu i zanikających,
4. protokoĘ odbioĺów częściowych,

. 5. Íecepty i ustalenia technologiczne,
6' dzienniki budowy i książki obmiaľów (oryginały),
7. w1niki pomiarów kontrolĺych otazbadań i oznaczeíLaboratoryjnych, zgodĺe z SST i progľamem

zapewnienia jako ści (PZJ),
8. deklaracje Zgodności lub ceľtyfikaty zgodności wbudowanych materiďów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodrĺe z SST i pľogramem zabezpieczerĺa jakości (PZJ)'
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towaÍzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, eneĺgetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) onz plotokoły odbioru i przekazarĺa Ęch
robót właścicielo m lt ządzęń,

10. geodezyjną inwentaľyzację powykonawczą ľobót.

W pĺrypadku' gdy wg komisji, ľoboty pod względem przygotov/ania dokumentacyjnego nie będą
goto'',ĺ/e do odbioru ostatecznego, komisja w poĺozumieniu z Wykonawcą wmaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie załządzoĺe pĺzez komisję ľoboty poprawkowe 1ub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustďonego pzez Zamawiającego.

Teĺmin wykonania ľobót popĺawkowych i robót uzup ełrĺających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. odbiór po upływie okľesu rękojmi i gwarancji

odbiór po upływie okĺesu ĺękojmi i gwaĺancji polega na ocenie wykonanych robót związarrych z
usunięciem wad, któĺe ujawnią się w okĺesie rękojmi i gwarancji.

odbióľ po okľesie okĺesu rękojmi i gwaraĺcji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbióľ ostateczny końcowy robóť'.

9. PoDsTAwAPŁATNoŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Dla robót wycenionych ryczakowo podstawą płatności jest waľtośó (kwota) podana przez
Wykonawcę í ptzyjęta pĺzez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniaó
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej ľoboty i
w dokumentacj i pľojektowej.

Cenyjednostkowe lub wynagĺodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
. robociznę bezpośĺednią wraz z narzutami,
o wartośó nľŻfich materiałów wtaz z kosztarni zakupu, magazjłlowania' ewentua-lĺych ubytków i

transportu na teren budowy,
. waÍtośó pIacy spÍzęil ýfiaz z narrutĄrnl
. koszty pośrednie i zysk kďkulacyjny,
o podatki obliczone zgođnie z obo\i/igującymi pĺzepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ĺ'0.1.Ustawy

_Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ĺ. - Pľawo budowlane (ednolĘ tekst Dz' U. z 2003 r. Nr 207, poz.
201'6 z pożn. zm.).

_Ustawa z drĺa 29 stycznia 2004 r' _ Pĺawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 177 z
późn. zm.).

_Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. _ o w}'ĺobach budowlanych (Dz. U. Nĺ 92'poz' 88I).
_Ustawa z đĺla 24 sieľpnia 1997 r. _ o ochronie przeciwpożarowej (iednolity tekst Dz. U' z

2002 ĺ. Nr I47, poz. I2Ż9).
_Ustawa z dnia 21 gľudnia Ż0004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.

zm.).
_Ustawa z dnía Ż7 kwietnia 200i ľ. _ Pĺawo ochĺony śľodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn.zm.).
_Ustawa z drĺa 21 maľca 1985 r' _ o dĺogach publicznych (ednoliĘ tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz.2086 zpóźn. zm.).
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10.2.Rozpoľządzenia
_Rozporządzene Ministĺa Infrashukhľy z dnía 2 grudnia 2002 r. _ w sprawie systemów oceny

zgodności w}'ľobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczanta znakowaniem CE (Dz' U. Nľ
209,po2. 1779).

_Rozpoĺządzenie Ministra Infrastruktury z dnla 2 grudnia 200Ż ľ. _ w sprawie okľeślenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania euľopejskich aprobat
technicznych, zakľesu i formy apľobat oraz trybll ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

_Rozporządzenie Ministĺa Pĺacy i Polityki Społecznej z dnia Ż6 wlześnia |997 r- _ w sprawie
ogólnych pĺzepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz' U. Nr 169, poz. i650)'

_Rozpoĺządzerĺe Miĺistĺa Infrastruktuĺy z drĺa 6 lutego 2003 ľ' _ w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

_Rozpoĺządzenie Minisha Infrastruktury z dĺia 23 czerwca 2003 ĺ. - w sprawie infoľmacji
doĘczącej bezpieczeístvĺa i ochľony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochĺony zdľowia
(Dz. U. Nr I2\,poz. 1126).

_Rozporządzenie Ministra Infrastruktrľy z dnla 2 wrześnla 2004 r. _ w spĺawie szczegółowego
zakesu i formy dokumentacji projei<towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
tobót budowlanych oraz progĺamu funkcjonalno-uz1tkowego (Dz' U.Nr 202, poz- 2072).

_Rozporządzerĺe Ministľa Infiastruktuľy z dnia |I sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlan)ĺm
(Dz. U. Nr 198,po2.2041).

-Rozpoľządzenie Minisha Infrastĺĺrktury z dnía 27 sierpnia 2004 r. _ zmieniające
ĺozpoĺząďzenie w spĺawie dziennika budowy, monta'Źu i rozbióľki' tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochĺony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3.ĺnne dokumenty i instľukcje
_ ýlarunki techniczne wykonania i odbioru robót budowląno-montażowych, (tom I' II' n' IV, V)

Arkady, Warszawa 1 989-1 990.
_ĺIląrunki techniczne wykonania i odbioľu robót budowlanycł. Inst1.tut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
_łTarunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacjź, Centĺďĺy ośľodek Bada'vłczo-

Rozwojowy Techĺiki Instalacyjnej INSTAL' Waľszawą 2001 .
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GRUPA 451

ĺ51-1 PRACE PRzYGoTowAwCZE .

1. PRZEDMIoT I ZAKRES sTosowANIA SPECłT'IKACJI
1.l.Przedmiot specyfikacji
Pľzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są w1łnagania dotycząca zabezpieczenie placu
budowy.
I.2.ZaWes stosowania specyÍikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument
realizacj i robót wymienionych w punkcie 1 . 1 .

1.3.Zakres robót objętych ST
a) oľganizacja placu budowy'
2.wYKoNA-N,llE i KoNTRoLA RoBÓT

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

Ptace nvĺęane z orgarizacjąplacu budowy opisano w części ogólnej p 2.2.

GRUPA 451

451-2 PRÁCE DEMoNTAżowE I RoZBIÓRKowE '

1.1. Pľzedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółovĺej specyfikacji technicznej (SsT) są wymagania ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych ľealizujących dla zadania pn.:

Pľzebudową dźwigu towarowo osobowego w Wojewódzkim SpecjalisĘcznym Zespole
Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi pĺzy ul. Wodociągowej 4 w opolu'

1.2. Zakres stosowania SST
Spec1đkacja techniczna (SST) stanowi dokument kontĺaktowy przy zlecanlu i realizacji robót

wyburzeniowych i ĺozbiórkowych obiektów budowlanych kubatuÍowych i e1ementów konstrukcji.

1.3. Zakľes robót objęĘch SST
Usta1enia za'waÍte \řÍ niniejszej specyÍikacji doĘczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i

demontażowych w czasie remontu oraz pľzebudowy obiektu i obejmuje:
o Wykucie z muru ościeżnic drzrviowych'
o odbicie tynków wewnętrznych z zapraw cementowo-wapiennej na ścianach.
. Rozebĺanie: murów żelbetowych _ powiększenie otworu dľzwiowego,
. Rozebĺanie i demontzľż: vrządzenia dżwigu osobowego wĺaz z ismiejącymi instalacjami,

oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfrkacji, a okeślonych w pĄekcie
budowlanym

o Rozebranie części stľopu istrriejącej maszynowni
. Częściowe rozebraĺie: murów szybu windy - powiększenie szybu windy
o Rozebranie istniejącego podszybia _ powiększenie szybu windy,
o Rozebranie ścinek działowych w istniejącej maszynowni
. Rozebranie ścian w istniejącym pomieszczeniu WC

Wyszczegĺólnienie crynności:
. pĺzygotowanie stanowiskaroboczego,
o wewnętrzny transpoÍt poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną

wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego dĺobnego sprzętu
pomocniczego, 
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segregovr'anie' soľtowanie i układanie materiďów i urządzeí uzyskanych z rozbiorkj elementów
bud1łrku (budowl ĺ) oĺ az materiałów ľusztowaniowych.
obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
utrzryĺmanie w poĺządku stanovŕiska roboczego,
wykonanie czynności związaĺrych zlikwidacj ą stanowiska roboczego'
wykonanie niezbędnych zabezpieczeí bhp na stanowisku roboczym oruz wokőł bezpośredniej
strefy,
upľzątniecie placu (strefy) budowy (rozbióĺki),
wywőz gruzu ĺa odległość ok. 20 km i úyIizacja gnszll.
w1rľóz zdemontowanego dŹwigu na miejsce uzgodnione z lnspektorem Nadzoru'

1.4. Okľeślenia podstawowe
okĺeślenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowipującymi odpowiednimi normami

i wýycznymi' a niektóre z nich okeśione są w ogólnej specyÍikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.

1.5. ogólne w1magania doĘczące robóÚ
Wykonawca robót jest odpowiedziďny za jakość wykonaĺia robót, ich zgodĺość, z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. ogólne w1'rnagania dotyc zące robőt
podano w SST _ B _ o,,W1łnagania ogólne'' pkt 1.2.

1.6. Pľace towarzyszące i roboty tymczasowe
Pĺace towaĺzyszące i roboý tymczasowe wyszczególnione są w ogóinej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru ĺobót budow1anych.

2. MATERIÁŁY - oGoLNE WYMAGANIA
ogólne wymagaÍ\ia đowczące materiałów, ich pozyskiwania i składowaĺia podano

w SST _ B _ o ,,Wymagania ogólne'' pkt 2.

2.1. Poryskiwanie mateľiałów miejscowych - odzysk z ľozbióľek
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekotwiek iľme

koszĘ związaĺrc z dostaľczeniem mateľiďów do ĺobót, chyba że postano]ň/ienia ogólnych lub
szczegółowych warunków umowy stanowią iĺaczej. Uzyskarly z rozbióĺek gĺaz będzie foľmowany w
hałdy i sukcesyvmie wywożony ptzy llżyciu stosownego sprzętu' Wszystkie odpowiednie mateiały
pozyskane z rozbiőrek na terenie budowy lub z irľrych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
będą wykoľzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 1ub wskazań
Inspektora nadzoru.

2.3. Pľzechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewli, aby Ęmczasowo składowane mateiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do ľobót, byLy zabezpieczone przed zaĺieczyszczeniem, zachowały swoją jakośó
i właściwość do robót i były dostępne do kontĺoli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania mateľiałów bęđą z\okalizowane w obrębie teĺenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoľu lub poza terenem budowy w miejscach
zor garizowany ch przez Wykonawcę.

2.4. Zasady postępowania z gľuzem
Gľuz uzyskany przy wykon1ĺľaniu rozbiórek może być pĺzez Wykonawc ę zpryzmowaÍly a

następnie sukcesyvmie zgođnie z planem oľganizacji ĺobót wywożony na wysypisko i do utylizacji
odpadów na odległość do 20 km. Gruz i mateľiĄ pozyskane z ĺozbiőrek mogą byó za zgodą
Inspektoľa ĺadzoru czasowo pozostawione na teĺenie budowy, np. w prąpadku pĺz1ľnarznięcia lub
nadmiemej wilgotności.

3. sPRzĘT
ogólne wymagania dotyczące spĺzętu podano w SsT _ B _ o ,,W1łnagania ogólne'' pkt 3.
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3.1. ogólne ĺymagania doĘczące spľzętu
Wykonawca jest zobowiązany do uŻyrľania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego \,ĺŕpływu na jakośó wykonywaĺych robót. Spĺzęt użryu]aÍIy do ĺobót powinien byó
zgodny z ofeľtą Wykonawcy i powinien odpowiadaó pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST lub pĺojekcie oryaĺizacji robót, zaakceptov,Bnym pÍZez Inspektoĺa nadzoru, w
pÍZypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien byó uzgodniony i zaakceptowany
przez InspekÍoĺa nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu bęđzie gwaľaĺtowaó pĺzeprowadzenie robót,
zgoďnie z zasadaĺľri okeśIonymi w dokumentacji pľojektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidziaĺym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wpajęty do wykonania ľobót ma być utrz5łnywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy' Będzie on zgodny z normami ochĺony środowiska i przepisami
doýczącymi jego użýkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowanla, Íam gdzie jest to wymagane przepisami.

Pľzewiduje się możliwośó wariantowego użycia sprzętu pIZy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zarĺiarze lvyboru i uzyska jego akceptację przed
uŻyciem spľzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InspekÍoĺa nie może być późrĺej zmieniany bezjego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny' urząďzenía i ĺarzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy' zostarlą ptzez Inspek1ora nadzoľu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do ĺobót.

3.2. Sprzęt do robót ľozbiĺórkowych
Wykonawca pĺzystępujący do wykonaĺia robót lozbióIkowych obiektów kubaturowych

powinien wykazać się możliwościąkoĺzystaria z następującego spľzętu do:
o rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wier1arki mechaniczne iĘ.),
o przemieszczana gruzu (ptzenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spychaĺki' ię.)'
. transportu gÍuzu (samochody wľĺĺotki, samochody skÍZ}łliowe, taśmociągi Ę')'. ľozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaĘ, szufle wiadra, taczki, pĘ do metalu

i drewną zurawie samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, ľusztowania systemowe,
pomosty wewnętrzne),

o ľozbióľek mechanicznych (młoty pneumatyczne, Bosch, Hilti 
' 
pĘ do ciecia betonu)

4. TRANSPORT
ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SsT _ B * o ,'Wymagania

ogólne'' pkt 4.

4.1. ogrílne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich śĺodków transpoľhr, któIe nie

wpĘł4 niekorzystnie na jakość wykonywaÍrych robót i bezpieczeństwa przęý,ĺożonych materiałów
(gruzu). Líczba śľodków transpoľtu będzie zapewniaó pĺowadzenie robót zgodnie z zasadami
okľeślonymi w dokumentacji pľojektowej, SST i wskazaniach Inspektora naÄzoru w teľminie
pĺzevłidzianym w umowie. Przy ruchu na dÍogach publicznych pojazdy będą spełniaó wymagania
dotyczące pľzepisów ruchu. drogowego w odniesięniu do dopuszczalnych obcíqŻeń na osie i innych
parametrów technicznych. Srodki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie mogą byó dopuszczone pÍzez Inspektora nadzoru pod \ryarunkiem przywľócenia stanu
pierwotnego uffiowanych ođcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwai na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeĺia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu
Wybóľ środków tĺansportowych oĺaz metod tľanspoľfu powinien byó dostosowany do kategorii

gruzu (mateľiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości tIansportu.
Wydajność środków transportowych powinna byó ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do przewozu gruntu na wys}pisko i do tltylizacji. Pozostawia się wykonawcy możliwośó
wariantowego określenia środków transpoľh' gÍüzv oÍaz załadunku i wyładunku na wysypisku w odl.
do 20 km. Zwiększenle odległości transportu ponad waÍtości zaŃĺeÍdzoĺe nie może byó podstawą



Íoszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za Úanspoľt, o ile zwiększone odlpgłości nie
zostďy wcześniej zaakceptowane na piśmie pĺzez Inspektora nadzoru.

5. WYKoNANIE RoBÓT
ogólne zasady wykonania robót podano w SST _ B _ o ,,Wymagania ogólne'' pkt 5.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest ođpowiedzialĺy za pÍowadzenie ľobót Zgodnie Z rrmovŕą oĺaz za jakośé

zastosowanych materiďów i wykon1"wanych ĺobót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, bądz
wymaganiami SST, projekÍu oryanizacji robőt oraz poleceniami Inspektora nadzoru' Wykonawca
pÍzed pÍzysąpieniem do ĺobót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty
ptzy9otoý,ĺa-vrczĺ dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiekÍu i kľótkim
opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięó.

5.2 Prace pomiaľowe

Wszystkie pĺace pomiarowe konieczne dla pĺawidłowej rcalizacji robot na7eżą do obowiązków
Wykonawcy.

5.3. Wykonanie ľobót rozbiórkowych
RoboĘ rozbiórkowe obejmują usuniecie z teÍenv budowy wszystkich elementów

wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbióľkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w
sposób okeślony w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektoĺa Nadzoru. o i1e uzyskane
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien oĺ ptzewieźi je na miejsce okľeślone w
specyfikacjach technicznych lub wskazane ptzez lrľĄniera. E1ementy i mateiały, któĺe zgođrĺe z
specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powiĺľry być usunięte z teÍenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dĺóg, chodĺików, Ę' znajdujące się w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacją pĺojektową będą wykonane łlYkopy kanalizacyjĺe powinny być
t}'rnczasowo zabezpieczone' W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty
liniowe naleŹy wypełnić warstwowo odpowiednim gÍuntem do poziomu otaczającego teĺenu i
zagęścié. W cenie za wykonanie ĺobót ĺozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnió opłaĘ za
składowanie materiďów z tozblőrki. Decyzje Inspektora nadzoru đotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów ĺobót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy'
dokumentacji pĺojektowej i w SST' a także w normach i wýycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzględni wpiki badan mateľiałów i ĺobót, ĺozłzuty normalnie występujące pĺzy
pľodukcji i przy badaniach materiďów, doświadczenia z pĺzeszłości, wyniki badan naukowych oĺaz
inne czyĺniki wpł}.wające ĺa ĺoz'ĺĺłaŻanąkwestie. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykony'wane nie
późnej nz w czasie przez rĺego wznaczonym, po ich ohzymanil ptzez Wykonawcę, pod groŹbą
zatrzymaniarobót' Skutki finansowe z tego t}tufu ponosi Wykonawca.

RoboĘ ľozbiĺĺľkowe i wyburzeniowe
Pierwsz1łn rodzajem ĺobót wykonywanych pÍzy ľemontach są roboty rozbióĺkowe. Przed

pľzystąpieniem do bezpośrednich ĺobót rozbiórkowych nďeży wykonaó wszystkie niezbędne
zabęzpieczení1 a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku Zagra;Żających ruÍ]ięciem Ę'

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie
pr zesÍĺ ze gając ptzepisów bezpieczeństwa pracy.

Najbardziej podstawowe waľunki, jakich należy przestłzegać przy prowadzeniu rozbiórek,
obejmują niŹej w1łnienione zalecenia. Pľzede wszystkim ĺależy usunąć ''lŕszystkie elementy
zagrďŻające bezpieczeństwu pĺacujących, a więc nľisające części murów, shopy pozbawione części
podpóľ Ę'

Clruz i maÍeiały dĺobne nďeĄ lslnąć przez specjalne l<ĺýe zsypy dľewniane. W żadnym
wypadku nie wolno gruzu itp' wyłzucać, przez okna na zewnątrzlllb pĺzeĺzucać na dolne stropy.

W szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostĺoŹności rozbiórĘ należy
wykon}rľać ĺęcznie lub przy uĄcill naĺzędzi pneumatycznych. Rozbiórkę elementóW zelbetowych
naleŻy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio waľstwę ochrorurą betonu i
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pÍzecinając pĺęty zbrojenia za pomocą apaÍatów acetylenowych' Do ĺozbijania betonu zďeca się
stosować narzędzia pneumatyczne.

Elementy konstľukcji stalowych należy rozbierai ptzez cięcie ąaĺataĺni aceýenowymi lub
benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty ĺozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, aby
zapevłnié makspnalny odzysk materiałów nadających się do ponownego lĘcia. Robotnicy
wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni by,é zabezpíeczeni pasami' przy
czym łaÍslch 1ub liną od pasa muszą być pląlmocowane do części trwaĘch budowIi, nie
rozbieľanych w tym momencie.

Dľzwi
Pĺzed' przysÍąpieniem do rozbióĺki đrz:vłi trzeba sprawdzió, czy wskutek osiadania ścian

ościeżnice nie spełniają roli podpory đla danej części ściany. W tym wypadku skzydła drzwiowe i
okienne należy pozdejmować z zavĺasőw, ościeżnice zaś wyjąć, dopieĺo po rozebraniu gómej części
ściany lub ścianek działowych. Jezeli nie są obciąŻone, zaleca się je wymontowaó ze ścian 'Ýłľaz ze
skĺzydłami dĺzwiowymi i opaskami. Sposób ten naleĄ stosować, jeśii elemenĘ będą się nadawĄ do
dalszego uŻycia. Pozostałe po wyjęciu drzwi otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczeństwa pľacy przy następnych robotach.

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBÓT
ogólĺe zasady kontĺoli jakości robót podano w SST _ B _ o ,,Wymagania ogólne'' pkt 6'

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości ľobót
6.1.1. Progľam zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opĺacowanie i przedstawienie do apĺobaty Inspektora
nadzoru progĺamu zapewnienia jakości, w którym pĺzedstawi oĺ zarlíetzoĺy sposób wykonania ĺobót,
możliwości techniczne, kadrowe i orgaĺlzacyjĺe gwarantujące wykonanie robőt zgodrĺe z
dokumentacją pľojektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami pĺzekazaĺymi pĺzez Inspektora
nadzoru. Pĺogĺam zapewnienia jakości będzie zawieĺać:.
a) częśó ogólna opisująca:
. organizację vrYkonania robót, w tym teľminie i sposób prowadzenia ľobót,
. organizację ruchu na budowie wľaz z oznakowaliem ĺobót,
. bhp,
o wykaz zespołów ĺoboczych, ich kwa]ifikacje i przygotowanie pľaktyczne,
o wkaz osób odpowiedzialnych za jakośó i teľminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
. system (sposób i pľocedrľę) pĺoponowanej kontroli i sterowania j akością wykonywaĺych ĺobót,
o wyposażenie w sprzęt i urządzenía do pomiarów i kontĺoli (opis laboratorium własnego 1ub

laboľatorium, któremu Wykonaw ca zarierza zleció pĺowadzenie badań),
. sposób oĺaz foľmę gromadzenia wyników badan laboľatoryjnych, zapis pomiaĺów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowaĺych koĺekÍ w procesie
technologicznym' proponowany sposób i formę pĺzekazywania tych infoľmacji Inspektorowi
nadzoru,

b) część szczegółowa opisującą dla kazdego asoľtymentu Íobót:
. lĺ|okaz masr]ľľ. i uĺządzeÍĺ stosowanych na budowie z ich paĺanetĺami technicmymi oraz

wyposaŻeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontĺo]ne,
. rcdzaje i i1ośi środków transporfu oraz 'ltządzeí do magazynowania i załadrrnku mateľiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
o sposób zabe zpieczenia í octĺony ładunków pĺzed utratą ich właściwości w czasie tansporhr,
. sposób i procedurę pomiaľów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

spľawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wýwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów ĺobót,

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.Í.2. Zasady kontľoli jakości ľobrít
Celem kontroli robőtbędzie takie sterowanie ich pľzygotowaĺiem i wykonaniem, aby osiągnąc

założonąjakośó robót, Inspektor nadzoĺu spĺawdza komplebrość dokonania ĺozbiőrlł i demontazu i
sprawdzi czy nie występuj e zagrożenie spowodowane pĺzez ĺoboty rozbiórkowe i demontazowe na
miejscu ľozbiórki.

6.l.3. CeľĘĺIikaty i deklaľacje
Inspektor nadzoru może dopuścić do uĄcia tylko te mateiaŁy (z ĺozbióĺki ), któľe posiadają:

o zgodnośó z Polską Normą a w pĺzypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Noľmy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją olaeśloną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST i kazda ich partia
dostaĺczona do robót będzie posiadaó określone w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi ľobotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacjí, zostalą ođtzucone. Jeśli mateĺiďy, nie spełniające w1.ľnagan zostaną wbudowane lub
Zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt. Wszystkie ľoboty, które wykazują większe odchylenia cech od okľeślonych w punktach 5 i 6
specŕikacji pov/iÍmy być ponownie wykonane pĺzez Wykonawcę na jego koszt' Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inspektoľ nadzoru może uznać V/adę za ĺlje mającą zasadniczego wpł1wu na
jakośó robót i ustali zakes i wielkośó potrąceń za obniżonąjakośó.

7. OBMIARROBOT
ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - B _ o ,,Wymagania ogó1ne'' pkt 7.

7.1. ogĺílne zasady obmiaru ľobót
obmiar ĺobót będzie okľeślaó fakĘczny zakľes wykonywanych ľobót, zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustďonych w kosztorysie' Ilości poszczególnych
elementów ĺobót ustďa się według ľzeczywistych wymiaĺów pomierzonych w naturze pĺzed
rozpoczęciem robót ľozbióľkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiaľem ľobót

1.2. Zasady okreśIania ilości ľobót do rozbióľek
obmiaĺ robót w zależności od rodzaju ĺozbieranego elementu okĺeśla sięjako:
a) objętośó iub powieĺzchnie elementów o zmiennych w}łniarach (szeľokość, wysokość, gľubośó)

oblicza się według wymiaĺów średnich.
b) Powierzchnie otworów mierzy się w świetle ościeży zaś części fukowe otworów mieľzy się

przyjmując do obliczeń wymiaĺy wpisanego trójkąta'
c) Z objętości muĺów o grubości ponad 15 cm nie na\eĘ potłącac..

. otwoľów o powieĺzcbni do 0,5 m2,
o wnęk o powieľzchni do 1 m2 i głębokości do 15 cm.
o przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,
. wnęk na liczniki i gazomierze,
. oporów stfopów, sklepień i stopni schodowych oĺaz gľĺazd na belki stropowe i podciągi,

d) Z powieĺzchni ściaĺek o gľubości do 1 5 cm nie naIeŽy potącać, otwoÍów o powierzchni do 1 m2.
e) W prąpadkach ľozbierania murów i ścian obłożonych płýkami ceramiczn1łni, któľych stopień

zniszczelia nie uzasadnia osobnego ich ođjęcia (skucia) do dalszego użytku, grubość murów i
ścían na powieľzchni obłożonej ý1.tkami mierzy się wraz z pĄrtkami.

Đ Rury i ścianki ot}łrkowaĺe o grubości ponad 15 cm mierzy się wľaz z Ęnkiem.
obmiaĺu robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek1ora nadzoru o

zakĺesie obmieĺzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni pĺzed tym teľminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do ksiązki obmiaĺów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowipku ukończenia wszystkich ľobót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie'
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obmiaĺ gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej
płaürości na Ízecz Wykonawcy lub w iľrnym czasie okĺeślon}.'rn w umowie lub oczekiwanym ptzez
Wykonawcę i Inspektoĺa nadzoru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ľozbióĺkowych obliczenie wg
obmiaru nie jest możliwe, na\eży jak ilośó obliczać wg obmiaru na środkach transportowych z
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia llości, któĺe mają byó obmierzone wagowo, będą
wďŻone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymagaĺiami SST. (dotyczy ľozbiótek elementów
stalowych)

7 3. arządzeĺia i spľzęt pomiarowy
Wszystkie wządzenta i spĺzęt pomiaľowy, stosowany w czasie obmiaľu ĺobót będą

zaakceptowałe przez InspekÍoĺa nadzoru. Uruąőzenia i sprzęt pomiaľow zostaną dostarczoĺe puez
Wykonawcę. Jeżeli vządzenia te lub spľzęt w1'ĺnagaj ą badaí atesĘących, to Wykonawca będzie
posiadać waŻne świadectwa legalizacji. Wszystkie wząőzenía pomiaĺowe bęđą przez Wykonawcę
uhzym}'\,Vane 'i/ đobĺym stanie, w cďym okľesie trwania robót.

7.4. Czas przepľowadzenia obmiaľu
obmiaľy będą przeprowadzone ptzed częściowym 1ub ostatecznym odbiorem odcinków ľobót,

a także w przypadku występowania dłlższej ptzar\\y w robotach. obmiar ľobót zanikających
pĺzeprowadza się w czasie ich wykonywania. obmiaĺ ĺobót podlegających zakłycíu przepĺowadza się
przed ich zakryciem. RoboĘ pomiarowe do obmiaru oĺaz nieodzowne obliczenia będą wykonaĺe w
sposób zrozumiďy i jednozrraczny' W1łniaĺy skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
rrzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczon}łni w kaĺcie książki obmiaĺów. W razie bĺaku
miejscą szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksipki obmiarów, któĺego
wzór zostaĺie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiaru.
o demontż obľóbek blacharskich _ m2 ,
. demontaż r}nien dachowych i ĺuĺ spustowych _. mb,
. rozbióľka elementów betonowych i murów _ rď,
o rozbiórka podłóg _ m2,

. rozbiórka wykł adzin i olď'adzin - m' ,

o skucie tynków _ m2,
o demontaż okien i drzrľi * m'.
. wywóz gĺuzu _ m3,
o wwőz złomu stalowego _ t.

8. oDBIÓRRoBiT
ogóIne zasady odbíoru robót podano w SST _ B _ o ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.

8.l. Rodzaje odbioľów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, ľoboĘ podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbioĺowi ľob,ót zanlkających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbioĺowi o statecznemu,

8.2. odbióľ robĺít zanikających i ulegających zakryciu
odbiór ľobót zaĺlikających i ulegających zakyciu poiega na fiĺalĺej ocenie ilości i jakości

wykonyl,vanych ľobót, któĺe w dalsz1'ĺn pĺocesie realizacji ulęgną zakyciu. odbióľ robót zanikających
i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogó1nego postępu robót. odbioru ĺobót dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powołana przez Zanavĺającego. Gotowość daĺej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dzieĺmika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoľu.
odbiór będzie przeprowadzony nlezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od đaĘ zg]oszena
wpisem do dzienĺika buđowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektoĺa nadzoľu. Jakość i ilośó robót



ulęgających zakryciu ocenia Inspektoĺ nadzoru na podstawie dokumentów zavłíeĄących komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaľy, w konfiontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. odbiríľ częściorĺy
ođbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części ľobót. odbioru

częściowego ľobót dokonuje się wg zasad, jak ptzł odbioĺze ostatecznym robót. odbioru robót
dokonuje Inspektoĺ nadzoľu.

8'4. odbiór ostateczny ľobót
8.4.1. Zasaďy odbioru ostatecznego ľobót

odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich i1ości' jakości i wartości. Całkowite zakoÍrczenie ĺobót oraz gotowośó do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona pĺzez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzsłłłoczslym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. odbiór ostateczny ĺobót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy' Licząc od dnia potwierdzenia przez Úrspektora nadzoru
zakończenla robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

odbioru ostatecznego robót dokona komisja wzÍaczona przez Zarĺawĺa1ącego w obecności
Inspektoľa nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieĺająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badaĺ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego ĺobót, komisja
zapo7ÍIa się z rcalizacja ustaleń pĺzyjęĘch w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakĺyciu, zwłaszcza w zakĺesie wykonania robót uzupełniających i ĺobót popľawkowych. W
przypadku stwierdzenia pĺzez komisje, że jakośó wykonywanych robót w poszczególnych
asoľtymentach nieznacznie odbiega od w1łnaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
toleĺancji i nie ma większego Ývpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona pohąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykon1'wanych robót w stosuĺku do
wymagan przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioľu ostatecznego
Podstawow1,rn dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest pĺotokół odbioru

ostatecznego ľobót, spoĺządzony wg wzoru usta7onego ptzez Zamawiającego.
Do odbioru ostateczĺego Wykonawca j est zobovłiązany przygotowaó następujące dokuÍnenty:
r dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spoĺządzona w

trakcie reďizacji umowy'
o szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamierme),
o ustaleniatechnologiczne,
o dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginďy),
o wyniki pomiaľów kontrolny ch zgodne z S ST i ew. PZJ,
o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów' zgodnie z SST i ew' PZJ,
. opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich rłł'ników badan i pomiaľów

zďączonych dokumentów ođbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
W prąrpadku' gdy wg komisji, roboty pod wzgIęđem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wznaczy ponowny termin
odbioru ostatęcznego ĺobót.

Wszystkie zaĺządzone przez komisje ĺoboty popľawkowe lub uznpełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego pÍzez Zamavłiającego' Teľmin wykonania robót popĺawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI
ogólne ustďenia dotyczące podstawy płatności podano w SST _ B _ o ,,Wymagania ogóLne'' pkt 9.

24



9.1. Ustalenia ogóIne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu' Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczahovło podstawa płatności jest waĺtość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej porycji
kosztorysu. Ustala się że jednostka rozliczeniowa jest dla :

,.1-. rozDloÍKl mlľow - [m- |o rozbiórki kĺawężników I m ]. rozbiórki podbudowy, chodników itp.[.']
. wywozu gľllzu , zďadunek , ľozładunek [m3] , utylizacja [t] do 20 kn

Cena jednostkowa lub kwota ryczahowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniaó wszystkie
czynĺoścí' wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okľeśione dla tej ĺoboĘ w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe ľobót będą obejmowai:

o robociznę bezpośĺednią wraz z tovłaIzyszącymi kosztami,
o wartośé z!Żytych mateĺiałów wĺaz z kosztami zakupu' magaz1łrowania, ewentualnych

ubýków i transport! na teÍen budowy,
. waľtośó pľacy sprzęlv wraz z towaĺzyszącymi kosztami,
o koszty pośĺednie, zysk ka.lkuIacyjny i ľyzyko'
. koszĺy zwia?ane z organizacją ruchu

Ceny jednostkowe mogą byó waloryzowane zgodnie z ustáeniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nďeży wliczaó podatku VAT'

10. PRZEPISY ZWIÁZANE
10.1. Norny
o Szczegółowe przepísy z zakľesu warunków BHP przy robotach ľozbióľkowych - Rozp. Min. Bud. i

Przemysfu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -Dz. U. Nĺ 13 poz.93 z późniejsz}ryni zmianami.

10.2. Inne dokumenty
o Rozpotządzenie Ministra Infĺastruktury z dnia 26.06.Ż002 r' w spľawie dzieĺmika budowy,

montďŻu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieĺającego daĺe doĘczące
bezpieczeństwa pracy i ochľony zdrowia (Dz. IJ. z2002 r. Nľ 108 poz. 953).

Rozporządzenle Ministra Infrastruktury z dnía 61utego 2003 ľ. w spĺawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykon}rvania robót budowlanych (Dz.IJ. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)'
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GRUPA 454
454-1 WYKoNANIE TYNKow ZWYKŁYCH.

1. PRZEDMIOT I ZÁKRES sTosowÁNIA SPECYFIKACJI:
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania doĘczące wykonania i
odbioru tynków zwykłych wewnęhzrrych.

l.2.Zakres ľobót objętych ST

- Tynki zwykłe, których doĘczy specyfikacją stanowią waÍstwę ochľonĺą, wyľównawczą lub
kształtującą foľmę aľchitektoniczľrą ty'nkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie,
do któľej wykonania zostaly uŻýe zapĺary odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat
technicznych,

- Wykonanie t1ĺrku,

- Malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi'

1.2.określenia podstawowe

określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi noľmami oraz przepisami i oznaczają:

- roboty budowlarie _ wszystkie pIace budo'ińan e związane z wykonaniem tynków zgodnie z
ustaleniami dokumentacj i proj ektowej,

_ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboĘ budowlane,

- wykonanie _ wszystkie dziaŁania pĺzeptowadzane w celu wykonania ĺobót,

- procedura _ dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroĘe poszczególne operacje robocze; pĺocedura może być, zastąpiona noľmami, apľobatami
technicznymi i instľukcjami,

- ustalenia projektowe _ ustalenia podane w dokumentacji pľojektowej zawierające dane opisujące
pľzedmiot i wymagania dla okĺeślonego obiektu lub roboty oraz ĺĺezbędĺe do jego wykonania.

l.4.ogólne wym agania doĘ czące ľobót
Wykonawca robót jest odpowiedziďĺy za jakość, ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami lnspektora nadzoru.

- Tynki ruykJe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprary,liczbę warstw i
technikę wykonania powiľľly odpowiadać noľmie PN-70,ts-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykłe. Wymagarĺa ibadana pĺzy odbiorze''.

_ Ptzy wykonaniu tynków zwyĘch nďeży pĺzestrzegać zasad' podanych w normie PN-70/B-10100
D. J-t.t.

_ PodłoŹa w zależności od ich ĺodzaju powinny być przygotowane zgodnie z w;ľnaganiami normy
PN-70/B-10100 D. 3.3.2.

2.MATERIAŁY
2.1. Tynki:
2.1.7. Zapĺawy do wykonania tynków zwykłych powirury odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501,,Zaprawy budow1ane zwykłe'' lub aprobatom technicznyn.



2.1.2. Woda
Do przygotowania zapĺaw i skapiania podłoża stosowaó moŹna wodę odpowiadającą wymagaĺiom
noľmy PN-88/B-32250 ,,MaÍeiały budowlane. Woda do betonów í zapraw,'. Bez badan
laboľatoryjnych moŽna stosowaó wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uzycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oľaz wód zawíerającychttaszczę organiczne, o1eje i muł.

2.1.3. Piasek
Piasek powinien spełniaó wynagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszylva mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych'', a w szczególności:

-nie zavł íeruó domieszek oĺganicznych,
-mieó fľakcje ńimych w1łniarów, a mianowicie: piasek dĺobnoziamisty 0,25-0,5
średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

mm, piasek

Do spodnich warstw tynku naleŹy stosować piasek gruboziaľnisty odmiany 1, do waĺstw więrzchnich
- średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarĺlisĘ i przechodzió całkowicie przez sito o pľześwicie
0,5 mm.

2.2.Zaprawy badowlane cementowo-wapienne
o Maľka i skład zapĺawy powiĺny być zgodne z w},ĺnaganiami noľmy PN-90/B -14501 ,,Zaprawy

budowlane zrykłe".
o PŻygotowanie zapĺaw do robót tynkarskich powirľro byó wykonywane mechanicznie.
o Zaprawę naheży przygotować w takiej ilości, aby mogła byó wbudowana możliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj' w okĺesie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalĺiany.
Do zapĺawy cementowo-wapiennej należy stosowaÓ cement portlandzki wedfug normy PN-B-
1970I;Í997 ,,CemenĘ powszechnego uzytku''. Za zgođą Inspektora nadzoru można stosować
cement z dodatkiem ŻuŻla lub popiołów lotnych 25 i35 oruz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
że tempeľatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zapľawy nie będzie Í\ższa fiŻ +soc'
Do zapraw cementowo_wapiennych należy stosowaó wapno suchogaszone iub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z ,ĺĺapna niegaszonego, lctóre powinno t łroÍzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowych składników zapraw należy dobieraó doświadczalnie, w zależności od
wymaganej maĺki zaprawy oraz rođzaju cementu i wapna.

3.SPRZĘT
3.l.Spľzęt do wykon}rľania Ęnków zrĺykĘch
Wykonawca pĺzystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien
kotzystania z następuj ącego spľzętu:

- mieszarki do zątauĺ,

- betoniaľki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenośnych zbiomików na wodę'

- pace nvykłe i kontowe.

wykazac się możliwością

a

a

z',ĺ



4.TRANSPORT
4.1.Tľanspoľt mateľiałów

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z noľmą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem naLeży przewozić, cementowozem, ĺiatomiast cement i
wapno suchogaszone workowane moŻna przewozić' dowolnymi śľodkami traĺsportu i w
odpowiedni sposób zabezpie czone ptzed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapienÍIego moiłla przewozić w skzyniach 1ub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa można przewozió dowoln1łni
przed zanieczyszczeĺiem, zmieszaniem z
nadmiemym zawilgoceniem.

dni przed

wiązarna i

śĺodkami transportu w waľunkach zabezpieczających je
innymi asortymentami kruszywa lub jego fľakcjami i

s.WYKONANIE ROBOT
5.1.Warunki pľzystąpienia do ľobót
_ Ptzed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powiĺny być, zakoÍlczone wszystkie

roboty stanu srrÍowego' roboĘ instďacyjne podtynkowe, zamlľowane przebicia ibrvđy, ôsadzone
ościeżnice drzwiowe i okierľre.

_ Za\eca się przystąpienie do wykonywania Ęnków po okresie osiadania i
upłyrvie 4-6 miesięcy po zakoÍrczeniu staÍru surowego.

skuľczów muĺów tj. po

- Tynki należy wykonyrľaó w temperaturze rĺe niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nasĘpi spadek poniŹej 0.c'

_ '\N niższych tempeĺaturach można wykony"wać tynki jedynie przy zastosowaĺiu odpowiednich
śrođków zabezpieczających, zgodnle z ,,Wytycznpni wykonyĺvania robót budowlano-
montażowych w okĺesie obniżonych temperatur''.

_ Zaleca się chĺonić świeŹo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch
nasłonecznieniem dłuzszym rĺz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich tempeľatuľ świeżo wykonane.t5łĺki powinny byó w czasie
twaľdnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwi1zaĺe wodą.

- GłaÄź gipsową należy wykońywaó po calkowitym wyschnięciu tynków cem-wap' Zgodnie z
zďeceniami oroducenta.

5.2.P rry gotow anie podłoża

5.2.1 .Podłoża t}nków zwykłych powiĺľry odpowiadaó wymaganiom normy PN-7O,ts- 10100

5.2.2.Spoiny w murach ceglanych

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniaó zapÍawą spoin przy.
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

_ Bezpośrednio przed t1'nkowaĺiem podłoże naleĘ oczyścić, z kwzu szczotkarni oraz usunąć plamy
z ľdzy i substancji tfustych. Plamy z substancji tłusých można usunąó 10-pĺoc. roztwoľem szaľego
mydła lub wypełniając je lampą benzyrową.

- Nadmiemie suchą powierzchni ę podłoża należy zwiIżyé wodą.

S.3.Wykonywanie tynkríw zrĺykĘch
5.3.Í.Przy wykonyrľaniu tytków zwykĘch na|eĘ ptzestrzegać, zasad podanych w normie PN-70/B-
10100

5'3.2.Sposoby wykonania t1mków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powirury być zgodne z
danymi określon)łni w Íabl. 4 normy PN-70/B- 10 i 00.

5.3.3.Grubości Ęnków zwykłych w zalężności od ich kategoľii oĺaz od rodzaju pođłoża lub podkładu
powinny być zgođne z normą PN_70/B-10100.



5.3.4.Tynki zwykłe kategorii II i il nateżą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób standaľdowy.

5.3.5.Tynk tĺójwarstwowy powinien się składaó z obĺzutki, narzutu i gładzi. Naĺzut ýnków
wewnętĺznych naIeŹy wykonaó wedfug pasów i 1istew kierunkowych.
5.3.6.Głaďź naleĄ nanosió po zwązarĺu waľstwy ĺaÍzlJtn, Iecz ptzed jej stwaĺdnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna byó mocno dociskana do waĺstwy narzutu.

5.3.7.Do wykonania t1'nków należy stosowaó zapraw cemento\ir'o-wapienne: tynków nienaraŽonych
na zawilgocenie * w proporcji Í:Í:4, narciŻonych na zwilgocenie oraz ý,ĺ t1,nkach zewnętrznych _ w
pľoporcji 1 :1:2.

6.KoNTRoLA JAKoŚcI RoBÓT
6.1.Badania pľzed pľrystąpienien do robót Ęnkowych
Przed przysĘpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu' wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacj i.

Badania te powinny obejmowaó wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz l<nlszrya
okĺeśIone w pkt. 2 niniej szej specyfrkacji'

6.2.Badania w czasie robót
6.2.1.Częstotliwośó oruz zakłes badań zapravĺy w5,ťwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
maľki i konsystencji, powirmy wynikaó z noľmy PN_90,ts-14501 

',Zaprawy 
budow1ane zwkłe".

6.2.2.wynl<l badari materiałőw i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspeł:toľa nadzoru.

6.3.Badania w czasie odbioľu robót
ó.3.l.Badania tynków zwykłych powirmy byó pĺżeprowadzane w sposób podany \ř normie PN_7O/B-
10100 p. 4.3' i porľinny umoż1iwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- pĺawidłowo ści pĺzygotowani a podłoĘ,

- mĺozoodpomości tyrków zewn ętrzĺych,
_ przyczepności tynków do podłoża,

- grubości Ęnku'
- wyglądu po\ł/ieĺzchĺi tynku,

- prawidłowości wykonania powierzchni i kĺawędzi tynku,

- wykończenie t}łrku na naľożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.oDBIÓRRoBiT
7.l.odbióľ podłoża ĺaĺeży pĺzeptowadzić bezpośrednio przed pzystąpieniem do ĺobót t5łrkowych.
Jeżeli odbióĺ podłoża odbywa się po dfuższym c zasie to , należy podłoŻe oczyśció i umyó wodą'

7.l.l.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozýywne wyriki.
Ieżeli chociaŻ jeden wł'rrik badania daje wynik negaĘwny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim pĺzypadku naleĄ pĺzyjąć, j edno z następuj ących rozwiązaÁ:
- tynk poprawió i przedstawić do ponownego odbioru,_ jeżeli odchylenia od w1łnagan ĺie zagraľŻają bezpieczeństwu uŻytkowania i tľwďości tytku,

zaliczyć, gnk do nizszej kategoľii,
- w przypadku' gdy nie są moŹliwe podane Wyżej rozyriązarliLa, usunąó tynk i ponownie wykonać

robotv tvnkowe.



7.2.odbiór tynków

7 .2.1 .I/ĺ.sńakowulie powierzchni, kawędzie, przecięcia powierzchni oĺaz kąĘ dwuścienne powinny
być, zgodne z dokumentacją pĄektową'
7 .2.2.Dopllszcza|ne odchy1enia powierzcbni tynku od płaszczyzny i odchylenie kĺawędzi od linii
pľostej nie mogą byó większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niŻ 3 na całej dfugości kontro]nej
dwumehowej łaĘ.
odchylenie powieĺzchni i krawędzi od kieruĺku:
- pionowego _ nie mogą byó większe ĺiż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej nlŻ 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego _ nie mogą byó większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŻ 6 mm na całej
powierzchni między ptzegrodami pionowyĺrri (ścianami, belkami iĘ.).

7.3.Nieđopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystatizowanych na powierzchni tynków

przeníkających z podłoża, pilśni itp.,_ trwałe ślady zacieków na po''lrieÍZchni, odstawanie, odpaÍZenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

- Gładzie szpachlowe powinny byó wolne od zarysowań, nieĺówności itd.

7.4.odbirír gotowych Ęnków powinien być potwieľdzony protokołem, który powinien zawierać:
- wykaz wad i usterek ze wskazaĺiem moż1iwości ich usunięcia,
- stwierdzenia Zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

7.5.Placi się za wykonaną i odebraną ilośó m2 powieľzchni tynku:
- przygotowaniestanowiskaĺoboczego,
- pĺzygotowani e zapraw'
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsfugę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbióĺĘ rusztowań przenośnych umoŻliwiających wykonanie ľobót na wysokości,
- pĺzygotowani e podłoża,
- umocowanie í zdjęcie listew tynkaľskich,
- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie drobnych elementóq
- wykonanie tynkóĘ
- repeľacja tynków po dziurach i hakach,
- wykonaĺie gładzi gipsowych,
_ oczyszczelie miejsca pracy z resztek materiďów,
- likwidację stanowiskaroboczego.
8.PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1.Normy
PN-85/B-04500 Zapĺawy budowlane' Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 RoboĘ Ęnkowe. Tynki zwykłe. W1ĺnagania i badaĺia przy odbiorze.
PN-88,ts-32250 Mateľiały budowlane. Woda do betonów i zapraw'
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-0671 1 Kľuszywa minerďne. Piaski do zapľaw budowlanych.
PN-90/B_14501 Zaprawybudowlanezwykłe.
PN-B-19701;1997 CemenĘpowszechnego uĄtku.
PN-Iso-9000 (Seria 9000, 9001,9002' 9003 i 9004) Noľmy doĘczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzarie systemami zapewnienia jakości'

8.2.Inne dokumenty i instľukcje

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część, B _ Roboty wykończeniowe,
zeszyt I ,,Tyĺtki''' wydanie ITB _ 2003 rok.
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GRUPA 454

454-2 ROBOTYMALARSKIE
I.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYF'IKACJI:
1.1.Pľzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są w}rynagania dotyczące wykonania oraz odbioľu
robőt związaĺrych z powłokami malaĺskimi

Í.2.Zahes ľobót objęĘch ST

Roboý' których dotyczy specyfikacja' obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- powłoki malaĺskie ścian wewnętrznych,

- powłoki malarskie sufitów.

1.3. DokumenĘ' ktĺíľe naleĘ przedstawić pľzed przystąpieniem do pľac:

Wykonawca musi pĺzedstawió następujące dokumenĘ:

- atestPZH,

2.MateľiaĘ:

- farba emulsyjna,

- plepa"ratgruntujący.

3.Spľzęt:

- wiadra,

- mieszadło,

- wíeľtaľkaelektryczna,

- wďki ma.laľskie,

- drabina.

4.Transpoľt.

Tľansport płý powinien odbywac się samochodem z plaĺdeką.

5.Składowanie.

Wiadra z faľbą powirmy byi przechowyrvane w zamkniętych suchych i wentylowanych
pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je pľzed dostępem osób trzecich.

6.Wykonanie ľobĺít:

Przed przysĘpieniem położenia powłoki malarski ej na\eży upewnió się czy powierzchnie ścian są
suche, a następnie pokryć je pľeparatem grunĘącym. Po wyschnięciu gruntu (zgodnie z
zaĺeceniem producenta) można ptzystąpió do nakładania powłok malarskich.

7.obmiar ľobĺít:

-m2 powierzchni mďowanej '

8.odbiór ľobót:

- Wykonawca dostaľcza dokumenty potwierdzaj ące zgodność z przedmiotowymi normami,

- Baĺwa ścian i sufitów musi byó jednolitą wo]na od zacieków.
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GRUPÄ 455

455 -I aRJ, ADZf,,NIA DŹwIGowE.

1. PRZEDMIoT I ZAKRES sTosowA}{IA SPECYI'IKÁCJI
1.1.Pľzedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru mon1ażu windy.

l.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techĺiczna jest stosowana jako dokument pĺzy realizacji ľobót w1łnienionych
wpkt.1.1.

l.3.Zakres robrít objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie monta:Żrr windy.

1.4.okľeślenia podstawowe
okĺeślenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowíaplýącymi odpowiednimi
normami oraz okĺeś1eniami podanymi w specyfikacji sTT _ B _ o ,,Wymagania ogólne''.

1.5.ogólne wymagania dotyczące ľobót
Wykonawca ĺobót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonania otaz za zgodność
z dokumentacją projektów, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

l.5.l.Wymogi foľmalne
Wykonanie robót winno byó zlecone pĺzedsiębioĺstwu mającemu właściwe doświadczenie
w ĺea|ízacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakośó wykonania.
RoboĘ wiĺľry być wykonane ściś1e wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostaĺczonych
przez pĺoducenta wind.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przeđ ptzysĘpieniem do robót wykonawcy oraz ĺadzot tecbniczny wirury się dokładnie
zaznajomii z całością dokumentacji technicznej, w tym talľże i z pozostał1'rni odrębnymi
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektl organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleĄ wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań.

2.MATERJAŁY
2.l.Wymagania dla materiałów

Parametry techniczne dźwigu
Przeznaczenie osooowo- Iowarowy

Rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy z WVF (sterowany falownikiem),

Moc silnika -7,4kW
UdŹwig Q = 1000 kg / 13 osÓb
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Sterowanie mikroprocesorowe, z pamięcią ostatnich usterek;

PrędkoŚr 1,0 m/s

lloŚć przyst. / drzwi

Kabina orzelotowa TAK, 180'

Wysokośl podnoszenia -2,76 m

Głębokość podszybia: 1 100 mm

Wysokość nadszybia: 3450 mm

Wymiary szybu 1650 x 2650 mm

Położenie maszynownĺ bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu

Wymiary kabiny [mm] 1 100 x 2100

Rodzaj drzwi automatyczne' teleskopowe, silnik napędu zabezpieczony termĺcznie

Wymiary drzwi 900 x 2000 mm

Temperatura pracy dŹWigu min. +5'C, max. + 40'C

Zasilanie prąd trrjfazowy, 3 x 400V / 50 Hz

Wykonanie dŹwigu
Drzwi kabinowe

panele ze stali nierdzewnej, wejście zabezpleczone fotokomórką i

kontaktem nawrotu -ozeciwzakleszczeniowvm.
Drzwi przystankowe panele ze stali nierdzewnei

Ściany kabiny panele ze stali malowanej.

Poręcz ze stalĺ nierdzewnej.

Lustro % Ściany bocznej

Podłoga materiał antypoś jizgowy-trudnoŚcieralny

sufit i ośWietlenie sufit podwieszany ze stali nierdzewnej, z ośWietleniem poŚrednim.

Kaseta dyspozycjĺ w kolumnie ze stali nierdzewnej.

Kasety Wezwań ze staIi nierdzewnéj W oŚcieżnicach drzwi przystankowych.

Pietro wskazvwacze na przestanku podstawowym.

DŹwig posiada dodatkowo

gong, autodialer - system awaryjnego łączenia się z telefonem
alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), lnterkom z
kabiny do szafy sterowej na najwyższej kondygnacji, sygnalizacja
przeciąŻenia, alalm, 2 godzinne awaryjne oświetlenie, przyciski z

alfabetem Braille'a potwierdzające zapaleniem się przyjęcie
dyspozycji' zabezpieczenie przed zbyt długim czasem jazdy

pomiędzy przystankami'

3.SPRZET
Roboty można wykonać przy uĘciu dowolnego sprzętu zaakcepto\^łanego przez Inspektoĺa
nadzoru budowlaneso.



4.TRANSPORT I MAGAZYNOWNE

4.l.Transpoľt i magarynowanie
Zgodne z wymaganiami i waruĺkami produconta'

5.WYKoIYYWANIE RoBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektoľowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
oĺganizacji i harmonogľam ĺobót uwzględniający wszystkie warunki' w jakich będą
wykony'wane.
ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST _ B _ o.

5.1. Montaż
Montaz wykonuj e się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnęlrzną
Instrukcją Montażu Dostawcy

6.KoNTRoLA JAKoŚCI
Kazda winda podlega og1ędzinom. Elementy nie mogą wykazywai wad produkcyjnych i
uszkodzeń mechanicznych. Dostarczone elemenĘ muszą być kompletne.
ogólne zasady konholi jakości Robót podano w STT _ B _ o ,,Wynagania ogó1ne''.
Przed przysĘpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiekÍu naleŹy
sprawdzió zgodnośó rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z dan1'ĺni
podanymi w Dokumentacji PĄektowej, W tym celu naleŹy wykonać kontrolĺy pomiaľ
wysokościowy otwoľowania szybu windowego .

T.OBMIARROBÓT
JednosĘ obmiaľu Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzelia
dŹwigowego.

odbiór robót przepĺouładza síę przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyľywkowych zgodności wykonania ściarry z techniczn)łni waĺunkami wykonania
i obowiązuj ącymi normami.
ogólne zasady odbioru Robót pođano STT _ B - o ,,Wymagania ogólĺe''.

8.1. opis pľocedury związanej z odbioľami dźwigów.
opis procedury zwĺązanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę NoĘfikowana UDT
i JednosĘ Inspekcyjną UDT w przypadku dzwigu modelowego'

8.1.1. DeÍinicja
Dźwig modelowy ( wzoĺzec ) jest to urządzenie, dla któĺego Jednostka Notyfikowaĺla
wystawiła tzw. Ś\ňriadectwo Badania Typu EC ( wg Załączrĺka V do LD lśrto wE;,
stwierdzające, że dżvĺg jest zgodny z Dyrektywą Dźwigową LD 95/16 WE. Posiadanie
Swiadectwa Badaĺia Typu pozlvala na uproszczenie czynności zlłilązanych z,, oceną
Zgodności ,, zwłaszcza dla dŹwigów' któĺe nie spďniają w całości wymagań noľm
zhaĺmolizowanych ( np' dź:ĺligi bez maszynowni ). Dźwigi muszą posiadaó Świadectwo
Badania Typy EC - są więc lxządzeĺiarrli modelowymi, pod warunkiem jednak spełnienia
wszelkich wymo gów zawaĺtych w pĺzedstawionych przez producenta wýycznych.
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8.I.2, Zakres dokumentacji pľzekazyvanej do Jednostki Notyĺikowanej.
Po zakończeniu montażu dź:wlgu oraz sprawdzeniu vrządzetia przez wev,łnęt:Ízną Kontrolę
Jakości dostawcy, zostaje przygotowana w 2 egzemplaĺzach i pĺzedłożona w Jednostce
NoĘńkowanej, dokumentacja techniczno- odbioĺcza w celu dokonania oceny Zgodności wg
ZałącznikaYI do LD 95/16 WE (moduł B+F) _ ,,odbióĺ Końcowy,,

8.1.3. ocena Zgodności dź.rľigu wg ZałącznikaYl do LD 95/1ó polega na :

Badaniu 
'dokumentacji 

pod względem zgodności dź:wlgll z replezentatywnym wzorcem
dźwigu (Swiadectwem Badania Typu DŹwigu),
. Wykonaniu badan lub pľób wg punkfu 4b ZałącznikaYI do LD 95/16 WE.
Zakĺes dokumentacji (2 egzempIiľze ) obejmuje :

. Wniosek o ,,ocenę Zgodności''

. Opis techniczny

. Rysunki złoŻeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 8 1 .1

. Schematy elektrycme

. Certyfikaty na liny

. Ksiąkę dŹwigu

.Instrukcję eksploatacji dŹwigu odnoszącą się do normalnego użT.tkowaĺia konser.wacji,
badań i d?iałaí ewakuacyj nych
. Kopię Swiadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpíeczeństwa
. Protokół budowlaĺy, elekĘczny i instalacji zasilającej dźwig _ do wglądu
Po poz}t}nrrnym dokonaniu oceny Zgodności ,' odbioru Końcowego ,, Jednostka
NoĘfikowaĺa wystawia tzw' ,,Ceľtyfikat Zgodności ,, dla danego wządzenla Dostawca
dáľigu po otrzymaniu CeĄfikatu Zgodności z Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw.
Deklarację Zgodności podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz
urządzeĺie zostaje oznakowane znakiem CE.
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarue dokumentacji techniczno _ odbioľczej wraz
z Deklałacją Zgodności i przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT
Zakĺes dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obej muje:
. Zg}oszenie uzýkownika _ informacja kto jest uzytkownikiem dźvĺlgll, gđzíe jest jego
siedziba, ĺľ NIP użytkownika, Nr Regon
. Opis techniczny
. Rysunki złożeruowe dŹwigu zgodnie z normą EN 81 ' 1

. Schematy elektryczne

. CertyfikaĘ zgodności

.Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego uż1tkowania, konseľwacji,
badaí i działań ewakuacyj nych
. Pľotokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwíg
Po otrz5ĺmaniu dokumentacji techniczno _ odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje
następuj ących cz}'nności :
. Spľawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji
. Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu techniczne go uĺząÄzelia i oznakowania
. Sprawdzenie zgodności wyposaŻenia z przedłożoną dokumentacją
Po dokonaniu ww. zakĺesu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół
czyrľrości poprzedzających wydanie pier'wszej decyz1i zezwalającej Ía eksploatację
urządzenia transpoĺtu bliskiego.
UĄtkotnik dźwigu po otĺ4'ľnaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej
konserwacji lxząÄzerua oraz oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym pľzez JednosĘ
Inspekcyjną może włączyi dŹwig do eksploatacji.
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9.PoDsTAwA PŁATNoscI
. DostaÍczenie i montaż kompletnego uĺządzenia dŹwigowego
. Dostarczenie i monta:Ź kompletnego rľządzenia platformy
. odbióĺ i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. oĺaz wszystkie iĺne
roboty nie wynienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

IO.PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy (z uwzględnieniem póŹniejszych zmian):
11.] Usta'wa z dĺla 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Ĺ2.] Rozpoĺządzenle Minisha Infrastruktury z 12 kńetnia 2002 r. w sprawie waľunków
technicznych, jakim powiĺny odpowiadaó budynki i ich us1tuowanie @ziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z drĺa 15.06.2002 ľ.)' [3.] Rozporządzenie Ministľa Spĺaw Wewnętrznych z dnia 3
listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożaĺowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.
t4.] Rozporządzenie Ministra Spĺaw Wewnęhznych z dni a 22 kunefiia 1998 r. w spĺawie
wyľobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą byó wprowadzane do obrotu i
stosowane wyłącznie na podstawie certyťrkatu zgodności.
t5.] Rozporządzenle Ministĺa Pracy i Polityki Socjalnej z dnta26 wľześnia 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
t6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 ĺ. o wyrobach budowlanych (Dz'U.44.9Ż.88I)
Ĺ7 .] Rozporządzenle Ministra Infrastruktury z đn. 6.02.2003 r. w spľawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonyrľania robót budowlany ch (Dz.U .03 .47 .4O|)
t8.] Rozporządzenie Ministľa Spraw Wewnętrznych i Administľacji zdn. 22.O4'L998 t. w
sprawie wyrobów
sfuzących do ochrony przeciwpożaľowej, które mogą byó wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyťrkatu zgodności (Dz.U.98.5 5-36Ż)
t9.] Katalogi, aprobaĘ techniczne, DTR zastos owanych urządzeń i materiałów Polskie
noľmy stosowane pÍzy tego t}pu urządzeniach.
t10'] PN-B-02151/02 Akustýa budowlaĺa. ochrona pĺzed hałasem pomi eszczen w
bud}mkach' Dopuszczalne wartości poziomu dŹwięku w pomieszc zeliach.
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specylkacją technicna ýykonania i odbioru ĺobót (ST)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
.obót budowlanych

dotycząca;

PRZEBUDoWY WEWNĘTRZNEGo DálvlGU
TOWAROWO.OSOBOWEGO

w budynku wojewódzkiego specjalistycznego zéspołu Neuropsychiatrycznego
im. św. Jadwigi w opolu

przy ul. Wodociągowej 4' 45-221 opole
dz' nr 3/8' K.M. 46' obręb opolé

lNWESToR: Wojewódzki specjalistyczny zespół Neuropsychiatryczny
ĺm. św. Jadwigi w opolu

45-22'l opole, ul. Wodociągowa 4

Branża: Elektryczna

OPOLE
wrzesień, 20í3 r.

a'I



speqúkacja tech iczną wkonania i odbioru ľobót (sT)

spis treści

1. wsTĘP.

2. MATERIÁŁY

3. sPRzĘT
4. TRANSPORT.

43

5. WYKoNANIE PRoJEKTowÁNYcH RoBóT
45

45

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.
6.3.

ó. KoNTRoLA JAKoŚcL

Przechowywanie dokumentów budowy
47

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.
7.2.
7.3.
'7.4.

odbiór końcowy robót. .....
Dokumenty w}magane do odbioru końcowego...'....'......................''''

8. BÁDÁNIA I PRoBY.
8.1. Cel pĺzewidzianych do łykonania badań pomontażowych........
8'2. W1łnagania doýczące wykonania wymaganych badań pomontażowych .'.............................. 50
8.3' W1łnagania dotyczące przyrządów pomiaĺowych uzywanych do pomiarów ...........................50
8.4. Wymagaĺia doýczące doboru właściwej metody wykon1vanych pomiarów .........'.'....'.'........................'''.......... 51
8.5. Wymagania dotycące dokładności wykon1rľanych pomiarów................ .............''''''.''......... 51
8.6. Zasady wykonywania pomiarów ochronĺych................ ........'...'..'...........' 52
8.7. ogólĺle zasady wykonania badań i sprawdzeń odbiorczych. .'.'....'''................ .....'......'........'''. 52
8.8' Rodzaj i zakÍes podstawowych badan odbiorczych nowopĄektowanych instalacji. .............. 53
8.9. Badania odbiorcze nstzlacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. ......... ...........................53
8.10.Badalia odbiorcze instalacji elekĘcznej....... ...................... 54

9. PRZEDMIÁR RoBoT.
ro. WARUNKI PŁÄTNoścI. 55

38



sperylkacja techhicna wko11ą1ią i odbioru robót (sT)

1. wsTĘP.

1.l. Pľzedmiot specyfikacji.

Pľzedmiotem ninĘszej (zwanej dalej jako ST) są w;łnagania ďoĘczące rłykonania
i odbioru robÓt

1.2. zakľes stosowania specyÍikacji.

Niniejsza ST uzupehienia dokumentację projektową, w szczególności w :

- zakesie w5rmagan jakościowych i waľunkó\ry techniczÍlych wykonania robót,
_ zastosowaĺia odmieĺnych rozwíęaŕy

oceny prawidłowości wykonania robót oraz prób, spľawdzeń i odbioru robót.

ST moze być stosowana jako dokument pĺzy z|ecanil powyŹej okeślonych lobót zgodnie z nsLawą

o zamówieniach publicmych oraz ĺeaIizacji t rozliczanil tych robót. stosowanie norm i przepislw podanych

w niniejszej ST nie moŹe byé sprzecnle z jakimikolwiek im}łni normami i przepisami , obowipującyłnr
w chwili pľowadzenia robót.

1.3. Zakres ľobót objęĘch specyÍikacją.

Roboty' których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie cz5rnĺości umożliwiające i mające na celu wykonanie
Iobót w ramach zadania okeślonego przez przedmtot specyfikacji. Roboty objęte specyfikacją przedskwiono
w projekcie.

1.4. Roboty towaľzysące.

Roboty towaÍzyszące podlegają świadczeniom umownyn nawet w prą?adku, jeśli nie są wymienione
w umowie i obejmują w szczególności :

_ utľzymanie i likwidację placu budowy, utlą,Tnanie uÍządzeń placu budowy wraz zmaszynami'
- pomiary do rozliczenia ľobót wraz z wykonaniem lub dostarczeniempĺryrząďów,
- clziďania ochrome zgodnie z waľunkami bhp,
_ dopľowadzenie wody i energii do punłđów wykorzystania, oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń

pracowniczych,

- dostaľczenie materiałów eksploatacyjnych, utzym},] anie <lrobnych urządzeŕĺinaĺzędzí'
- przewóz materiałów do miejsc ich wykoŹysta.nia,

- zabezpleczelie robót, usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zznieczyszczeíl, wynikających
'z robót wykonywalych przez wykonawcę'

- usuwanie odpaclów do 1 m 3 nie zawiemjących substancji szkoclliwych.

1.5. Infoľmacje o teřenie ľobót.

Pľzeka?'anie Tercnu Budowv
Zarĺĺaw|ający w umówionyn teľminie przekaŻe Wykonawcy teren robót oraz dokumentację projektową i ST.

of gan i?.acig fobóí budon'lanvch
Wykonawca własn1'ĺn staraĺrem :

_ zorganlzaje 1 będzie trzymywał zaplecze budowy,
_ zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiĄ do wykonania przedmiotowe go zÄďarlia,_ zorganizuje pľowadzenie ĺobót pod ścisĄ.łn naclzoľem osób uprawnionych do kierowania robotami._ po zakończeniu robót uporądkuje teren robót i prąrwĺóci go do stanu początkowego.
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specyjkącja technicna ýrkohania i odbiota ľoból (ST)

Z a b ezI i e c zani e terc nu budo w ł
TeÍen robót podlega ocbÍonie od uszkodzeń oraz zxtieczyszczeń i w związku Z t}m Wykonawca w okesie

realizacji zamówienia zobowiązanyjest do :

_ zabezpieczenia terenu budowy, Zainstalowania i utľZymywania t}mczasowych llĺząđzeŕĺ zabezpieczających oraz
środków niezbędnych do ochrony robót ,_ konsultacji z zarądcą obiektu w spĺawie terminów prowad zenia robót,

_ utrzymania ruchu publicmego (moŹliwość dojazdu do posesji ) '

Przystąpienie do ľobót powodujących utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
przezumieszczenie tablic infoľmacyjnych oraz w sposób uzgodníony zzamaw|ającp'

()c h runa wý konaný ch ŕo b.it

Wykonawca v/ okesie realĺzacji zamówienia zobowiązany jest utrZ}mać wykonane robory w sranre

pozwalając1łn na ich odbiór końcowy i przekazanie ich Zamawiającemu .

ochruna środolviskű n, cmsie y'vkonvwanig Íobót i mateÍiűłv sďodliwe dla otoczenia
Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek zlać i stosować wszelkie pĺzepisy dotycące ochrony

środowiska natuĺa]ĺego iw zvviaZk:u z tymbędz:re :

_ podejmować wszelkie koki mające na celu stosowanie się do przepisów i norÍn dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół teľenu robót ._ unikać uszkodzeń lub uciąZliwości dla osób lub własności społeczrej, a wynikających z hałasu, ze skażenia
lub innych przycąĺl powstĄch w następstwie jego sposobu działania' MateriĄ' które w sposób trwały są
szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopus zczone do UŻyc:ra'

() c h r o n a D ruaciw, D o żaÍ o |) a
W olaesie realizacji robót wykonawca bę(Łie :

- przestrze9ać, przepisy ochĺony przeciwpożarowej, łącmle z ltĺrymaniem wymaganego splawnego sprzętu
przecrwpozarowego,

_ odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaĺe pożaÍem \ryskutek rcalizac1i robóĺ albo przez personel
Wykonawcy,

_ składował materiaý łatwopalne w sposób zgorlny z odpowiednimi przepisam i i zabezpíeczy je przed dostępem
osób trzecich.

Bezlieczpństwo i higieng pĺacv

Pođczas rea|izacjl zamówienia Wykonawca Zobowiązany jest :

_ przestÍzegać pľzepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, _a w szczególności przesfrzegai, przepisy
zakazujące pracy w waĺunkach niebezpiecmych, szkodliwych dla zclrowia oraz nie speŁrĘących wynagaí
przepisów ,

- zapewnió wszystkie wząďzenía zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
terenie lobót i dla zapewnienia bezpieczeństwa publiczlego ,_ zapewnié i uhz}mać w odpowieclnim stanie uÍządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnronego przy
robotach objętych zamówieniem,

ochrona włnsności oublicanei i orvwatnei

W okesie ľealizacji zamówienia Wykonawca :

- odpowiada za ochĺonę wszelkich instalacji I ťľządzeí majdujących się na terenie budorvy,

- właściwe oznaczy i zabezpieczy przed uszkodzeniem te instalacje i uÍządzenia'
_ prąlpadkowym uszkodzeniu tych instalacji bezzwłocmje powiadomi inspektora nadzoru i bezzwłocmie

usunie to uszkodzenie.

- odpowiada za szkody wyĺządzone osobom tĺzecim.
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spec'Jikacją technicna wrkona ia i odbioru robót (sT)

Ogľaniczpnie obciażer| osi ooiazilów

Podczas realizacji zamówienia lJVykonawca :

_ zobowiązaly jest dostosować síę do obowiązujących ograniczeń obciązeń osi pojazdów poruszających po
drogach w związku z transpoÍtem materiałów'

- jest odpowiedzialĺly za wszystkie uszkodzenia spowodowaĺe ruchem i musi dokonać napraw lub wymienió
na własny koszt uszkodzone elementy,

- nie jest zwo]niony od odpowierlzialności za uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem pojazdów mimo,
Że posiada stosowne zezwolreĺie Ĺa !żrycie tych pojazdów .

síosowanie sie do Druwa i innvch DÍ?.eDhów

Wykonawca ma ob owiązek ntaé iprzestrzegać wszystkie aktualĺe przepisy pľawa (ustawy, rozporządzenia ię.),
wyďale przez władze centralne i miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z wykony'wanymi lobotami lub

mogą wpĄvać na sposób ich wykonaĺia i prowadzenia.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzęgalie tych pľaw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

l'6' Żmiany ronviązań pľojektorvych'

W pĺąparlkach wymagających wprowadzenia nniaĺ w rozwiązaniach pĺojektowych, w dokumentacji

ďostĄÍczonej pÍzez Zamawiającego' zastosowania wy'obów równoważnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania

( w formie wcześniej uzgodnionej ) Zamawiającego w celu podjęcia przez niego decyzji w proponowan}m pľZęZ

Wykonawcę zakesie.

Wykonawca może zÍealizować pĺoponowaną prznz siebie zmianę tylko po uzyskaniu przez niego zgody

Zamawiającego na wprowadzenie tej zmiany.
Planowane przez Wykonawcę zniany rozvĺ|ązań pĄektowych prznz proje\ły uzupehiające i dokumenty

uzasadniające rłprowadzanie zmian , które opľacował Wykonawca, ka'żdorazowo podlegają pisemnemu zatwierdzeniu

pÍzez Zamawiającego' a w przypadkach umanych przez niego za konieczne, powinny być ló\łnież potwierďzone przez

projektanta.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ľozwięaí zľwarÍych w ĺlokumentacji projektowej oraz w niniejszej ŚT
(Íozwíązań materiďowych , lltąďzeń. oraz innych ) nie mogą powodować obniżenía waľtości funkcjonalĺych i
uältkowych przedmiotu zamówienia oraz zmliejszen|a jego trwałoŚci eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów

eksploatacj i.

Zamawiający nie dopuszczawprowađzania zmian poza następującymi pľzyparlkami:

- ZapĄektowane rozwiązaĺie posiada istotne wady lub Wykonawca proponuje rozwiązaniakorzystniejsze dla
zaÍnawíającego, w Íym przwadk! zastrzega sobie on prawo wprowadzen:La ÍozýĺiąZaÍla zamiermego, za 4odą
projektanta bez skutków finansowych,

- ZapĄelcowane rozwíąmnie posiada istotne wady, w t}'Ín pr4padku Zarĺawtający zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwiązania zamieĺnego bez skutków finansowych.

- MateTiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogą być znienione b ez jego zgoďy - '

1.7. Okľeś|enia podstawowe.

określenia w niniejszej sT są zgodne z defiĺicjami zawaryĺni w odpowiednich normach i pľzepisach, których
- zestawienie podano w ST.

Podstawowe okĺeślenia, zawierające definicje pojęć i okeśleń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych'

a w1'rnagających zdefiniowania w celu jednozlacznego rozumienia zápisów dokumentacji pĄektowej i specyfikacji
technicaej wykonania i odbioru :

ST - niniejsza specyfikacja tecbniczna wykonania i odbioru
oST - ogólĺla specyťrkacja techniczra wykonaĺlia i odbioru
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ssT - Szczegółowa specyfikacje techniczre rłykonania i odbioru
Inspektor nadzoru inwestorskiego - zwanyjest dalej inspektorem.
Ism. - ismiejący

1.8. Dokumenty odniesienia.

Jeżeli niniejsza ST powołuje się na PN, przepisy i instĺukcje to naleŹy je tÍaktować jako integralną częśé i czýać
je łącmie z rys',lllkami i spec1đkacjami' jak gdyby tam one występowały. Zakłada się 

' 
Że wykonawca w pełni zna ich

zawartość i wyĺnagania' Zastosowanie będą miafu ostatnie wydania PN (datowane nie póŹniej niz 30 dni przed datą

składania ofert). o ile nie postanowiono inaczej.

Wykonawca jest zobowiązaIy do plzestzegania innych noľm kajoĺych, które obowiązują w związku z
wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na ľó\a!i z wszystkimi inn1łni w1łnaganiami,

zawartymi w sT. Zakłaďa się, iż Wykonawca dogłęb nie zamajomił się z treścią i w1'rnaganiami tych norm.

Jeĺlnocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach :

Aktv prawne
- Ustawa z. ďnía 7 llpca l994r. - Prawo budowlane (Dz.IJ. z dlia 2002 Nr 10ó poz. 1lŻ6) z późnlejszymi

znlanaml,
_ Rozporządzenie Ministľa Infrastnrktuy z dn:la 12-04-2002 r' w spľawie warunków tecbniczrych, jakim

powimy odpowiadać bud}Ť]ki i ich usytuowanie. (Dz' U. nĺ 7 5 
' 
poz. 690 

' 
z póżń. nrĺ.),

_ Rozpoĺąĺlzenie Ministra splaw Wewnętmych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej bud>nków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 80 poz. 563),_ Rozporządzenie Ministra Infrastnrltuĺy z dnia l l sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagaĄ jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu
omaczuiav,robów budowlaĺych ozrakowaniem CE (Dz.U. 2004 nľ l95 poz' 2011),_ Rozporąďzenie Ministra Infrasauktury z dnla 2 września 2004 r' w sprawie szczegółowego zakesu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbnicznych V/ykonania i odbioru robót budowlanych oraz progÍamu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 rlĺ 202 poz.2072 , zpüút. nrł.),

- Roąoĺządzsnie Minisha Infrastruktuĺy z dnia 3 lipca 2003 r. w spľawie szczegółowego zakresu i formy
pĄektu budowlanego ( Dz.U. 2003 nr 720 poz. 1133 , zpóiŕI. zf,\.),

- RozpoÍządzenie Ministra Infrastnrktrľy z dnia 6 lutego 2003 ĺoku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pIacy
podczas łykonyrĺania ľobót budowlanych (Dz.|J. z dĺia 2003 r. nr 48 poz.401),_ Roztrloĺządzenie MinisÍa PŤacy i Poliýki Socjalnej z dnia26-09- 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129' poz. 844),

- Ro4lorzącŁenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dzienĺlika budo!łY, montażu
i ľozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochľony zdrowia (Dz' U ' z 2002 r. Nr l08 poz. 953),_ w}tycmych producenta dŹwigów,

- Ro4orz4dzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecmej z ďn. 22 maja 2oo3 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla ĺlzwigów i ich elementów bezpieczeństwą \^ĺdÍarŻaiące do prawa polskiego
DyrekĘrľę Dźwigow ą 9 5 l 1 6INE'

- Polskie normy m.in.: PN EN 8l-1.2:2002, PN-EN 81-21:2013, PN EN 8l-28:2004, PN-HD 60364, PN -IEC
60364,_ Rozporządzenie Minisfua InfrastnrkfuÍy z dnia 23.06.2003 r. w sprawnie infoĺnacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ocbrony zrlľowia.

ĺnne dokumentv i ustalenia techniczne
- Poraĺlnik Kierorłnika Budowy. Wydawnictwo Forum, 20 1 3 r.

- Warunki tecbniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycmych w praktyce. Wydawnictwo Dashofer.
Warszavta 2013 r.

_ Warunki techniczne rłykonania i odbioru lobót budo\rylalro -montaŹowych. Instalacje elekĘczĺre .
- ''WYTYCZNE 

SITP WP-O1 :2006 . oświetlenie awaryjne. \V)ityczne planowania, projektowania, instalowania,

A)



Specyfkacja techniczllą wkonania i odbioru ľobóĺ (sT)

odbioľu, eksploatacji i konseľwacji.''

2. MÄTERIÁŁY.

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyřobów.

1) Do realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyłącmie materiały i wyĺoby o paÍametach

zgoĺlnych z dokumentacją pĄektową i niniejszą ST, obowiązującynri normami i przepisami , właściwościach
tecbnicanych i uzytkowych , umozliwiających spełrienie wymagań okeślonych w dokumentacjĺ ,nínĘszej ST ,

przepisach technicmo - budowlanych dopuszczone do obrotu i powszechnego u'żýkowada tzn. takie któIe
zostały omakowane anakiem ,,CE'' ( lub ,,B',) zgodnie z obowiązującyni pĺzepisami oľaz posiadają :

- certyÍikat na znak bezpieczeństwa wskazujący' że zapewniono zgodrLoś,ć z kýeriami tecbniczn)rmi
okIeślon}mi na podstawie Polskich Norm' apĺobat techĺicznych oraz właśctwych przepisów
i dokumentów tecbnicmych,

- deklaľacje zgodności lub c€rtyfikaty zgodności Z aprobatą tecbniczną, dla których nie ustalono Polskiej
Normy,

_ atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.

2) od 01-05-2004 I. za dopuszczone do obľotu i stosowania uznaje się wyroby dla których producent :_ dokonał oceny zgodności wyrobu z w1ĺnaganiami dokumentu odniesienia wg. określonego systemu
oceny zgodności,

- wydał kajową deklaľację zgorlności z dokumentem odniesienla,
- oaakował w}rób zlakiem CE lub zĺlakiem B zgodnie z obowiązujący'rni przepisami .

Wyoby dopuszczone na podstawie doýchczasowych przepisów na zasadach okeślonych w tych pľzepisach,

tzn. że' wydane są aprobaty techniczle ,cęrtyfikaty, deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczlą - zachowują

wa:łlość do clnia okeślonego w tych dokumentach .

MateriĄ i wyĺoby nalezy d'ostaTczaé na budowę wraz z właściw)mi dokumentami dopuszczającymi je clo

obľotu i stosowaJria w budowlictwie oraz dokumentami potwieľĺlzając1ĺni ich jakośé, któryni między innymi są :

świadectwa jakości, karty gwaĺancyjne, protokóły odbioru technicznego ię.
Dostarczone na miejsce budowy materiały naIeżł spTawdzió pod względem kompletności i zgoĺlności z danyrri

w}twórcy. W prąpadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości ďoĘczących jakości lub przydatności

dostaÍczonych materiałów i wyľobów mogących mieć wpĘrľ na jakość wykonania robót, należy przed ich
wbudowaniem poddać je ponownym badaniom określonyłn przez inspektora nadzoru lub innych przeclstawicieli

Z dozoru technicmego robót.

W razie potrzeby materiały powinny być popaĺe w}nikami badań wykonanych przez producenta a kopie
wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru.

okľeślone w dokumentacji projektowej i niniejszej sT Znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutolów
Zostały wskazane w celu właściwego (pľecyzyjnego) opisania pľzedmiotu zamówienia' zamawiający dopuszcza
stosowanie rłyrobów równoważŤych ( nie zastępczych ) lub o wyższym staldardzie. Nalezy stosować w}Toby

okeślone w niniejszej specyfikacji lub Iównowaźjne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 sIyczIlia 2004 Í. Prawo zamówień
publiczrychl .

Przed przysĘpieniem do robót, Wykonawca powinien pľzekazać inspektorowi nadzoľu do wglądu wszystkie
dokumenty dopuszczające materiały do obrofu i stosowania budownictwie oÍaz ś'.vllrađecÍwa jakości i atesty

stosowarrych materiďów. Mĺeriał bez tych doh ów

2.2. odbióÍ mateÍiatów i ĺyľobów dostařczanych na budowę.

1. odbiór mateliałów i wyrobów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę
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i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości techniczrych zgodnie z wyľnaganiami odpowiednich norm,

aPÍobat technicmych, dokumentacji i innych dokumentÓw ocĺniesienia.

2. W ramach odbioru w szczególĺości na:teży sprawdzié azy materiĄ i wyľoby do wykonania robót :

_ mają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowa.nia w budownictwie takie jak:

ceĺyđkat na znak bezpieczeństwa , certyfikat lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia ( PN,
aprobata techniczia, itp.),

- są właściwie onakowane odpowieĺlnio anakiem bezpieczeństwa, Znakiem budowlanym lub zĺrakiem
zgodności z normą czy apÍobatątechnic^ą,

- mają inne dokumenty potwierdzające ich jakość wykonania takie jak : świadectwa jakości, kaľty
gwaranc)łne, protokóĘ odbioru tecbnicznęgo itp.,_ spehiają okeślone wymagania tecbniczne i estetyczne'

- są kompletne i zgodne z danymi wytwórcy.

Dokumenty dopuszczające stosowanie mateľiałów i w}ĺobów w budownictwie, ewentualne dokumenty
stanowiące podstawę wykonania tych wyrobów oraz ośw|adczpĺia Wykonawcy ďoĘczące rłyrobów jednostkowo

zastosowanych w obiekcie , Wykonawca zobowięany jest każdorazowo przedstawiać do wglądu inspektorowi
nadzoru.

Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przechow1rľać na budowie przez cały okes wykonywaĺia robót
i po ich zakończeniu powinien je przekazaĆ Zamawiającemljako jeden z elementów dokumentacji odbiorowe;.

2.3. Przechovlywanie materiałów i wyrobów na budowie.

MateÍlały, aparaty j urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przechowyvać :

- w pomieszczeniach zamłniętych plzystosowarrych do tego celu' suchych, przswiefrzanych ,- zgodnle z zaleceniami producentów lub odpowiednich noľm ,- w warunkach zapobiegających míszczenil, uszkodzeniu, pogorszeniu się lub utracie wyma8aĺych
właściwości tecbniczrych na skutek wpływu cz'llników atmosferycznych lub fizykochemiczrych ,- w warunkach pozwalających zachować w;-ĺnagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów
orazwymąaniaw ziłkresie bezpieczeństwa BHP i p.poż '

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny byó zlokalizowane w obrębie teľenu budo\ły w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru i zarządcą obiektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganízowalychpĺzez
Wykonawcę' Składowane materiĄ powinĺy być dostępne do kontroli pľzez inspektora nadzoru.

2.4. wařiantowe stosowanie mateľialów.

W prłpadkach vymagających wprowadzenia zmial w rozwtązaniach projektowych w dokumentacji
dostaľczonej przez Zamawiającego, polegających na zastosowaniu materiałów i w1ĺobów równoważnych naleŻy
zastosować ustalenia okeślone w punkcie 

',Zmiany 
rozwiązań projekto\rYch'''

Proponowany przez wykonawcę materiał lub wyľób musi zostać zaakceptowany pÍzez inspektora nadzoru i nie
moŹe być póáiej przez Wykonawcę Zamieniany.

2.5. Maĺeriaľy nieodpowiadające wymaganiorn.

MateriĄ nieodpowiadające wymaganiom Zostaną przez \Vykonawcę wywiezion€ z telenu robót. Kazdą robotę,

w któĘ \Vykonawca zastosował niezaakceptowane przez inspektora materiaĘ Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko,llcąc się zjej nĘrzyjęciem i niezapłaceniem prze z Zamawiającego'
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3' sPRzĘT.

Podczas realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest uŹywaó tylko takie8o spŹętu , który :

- spehia \ryszystkie wymagania w}4rikające z tecbĺologii lobót i gwarantuje właściwą jakość
realŁowanych ľobót ( sprzęt nie zapewniający właściwej jakości Tobót musi być bez iĄđan:la
Zamavłiającego wycofaĺy z eksploatacji ) ,_ nie spowoduje niekorzystnego wpĘrľu na jakośó wykonpvanych robót, Zarówno w miejscu tych robót'
jak także przy wykonyrľaniu cz5łmości pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu iĘ._ odpowiada w)łnagan),Ťn przepisom eksploatacyjnym.

Wykonawca powinien stosowaó splzęt, naĺzędzia oraz pTzłrądy pomiaľowe spehiające wynogi
bezpieczeństwa BHP i p'poż 

' 
zasad eĺgonomii oraz w prąpadku przyrządów pomiarowych posiadające aktualne

świadectwo wmrcowania ( jeżeli takie są wymagar'e przez przepisy np. przyąďy do pomiaľu wielkoś ci związalych .

Z bezpieczeńsMem ) czy legalizacji .

spÍąÍ' nüzędzía oĺaz przyrąďy pomiarowe użyľane w robotach montaŹowych mogą być obsługiwaĺe
przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, staż placy i upľawnienĺa do ich obsługi, gwarantujące

wysoką jakość vykonania robót, muszą być akceptowane przez Zarnawiającego ( jeżeli budzą wąĘliwości co do

zapewnienia właściwej jakości robót).

4. TRANSPORT.

!v trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest ZobowiąZany do uŻýkowania jed;.nie takich
środków transpoľfu, któľe :

- nie spowodują niekorzystnego wpł'wu najakość vykon1rľanych robót,

- są przystosowale do rodzaju transportowanych materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń iĘ.
- przy ruchu na drogach publicznych spełniają w1magania przewidziane prawem o ruchu drogow1ĺn.

Liczba środków transporfu powinna zapewniać wykonaníe robót w umown}łn terminie. Przewożone

materiały powinĺy być układane zgoĺlnie z warunkami transportu okeślonymi przez wqórcę' oraz zabezpieczone

przed ich pĺzeĺrĺieszczaniem podczas Íansportu w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Zaleca się dostarczenie

urząrŁeń bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętÍznego Z magazylu budowy.

5. WYKoNANIEPRoJEKToWANYCHRoBÓT.

5.1. Waľunki ogólne.

Wykonawca jest Zobowiązany do :

_ prowadzenia robót Zgodnie z waxunkami umowy oraz innymi dokumentami ,

- stosowana właściwych metod wykonania robót i przestrzegania aKualnie obowiązujących przepisów bhp
l p'poą

- koord1nacji poszczegÓlnych prac własnych i podwykonawców.
wykonawca jest odp owiedzia|ĺly za:

- jakość zástosowanych materiałów i wykonanych robót ,_ wszelkie bezpieczeństwo wszystkich c4mności na terenie budowy,
_ Zgodnośó materiałów i wykony.wanych robót z :

_ dokumentacją projektową i niniejszą ST,
- pľzepisami , noľmami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej ,
_ dokumentacją tecbĺliczno-ruchową p oszczególnych wąďzeíl ,

- ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru ( i pľojektanta).
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Jakość wykonania robót musi odpowiadać obowíązującyn pĺzepisom i normom. W sytuacji, gdy nie został
określony standard wykonania robót powinny być one zrealizowane zgodnie z najlepsą prakýką. Wykonawca
powinien stosować w}Ťoby spełniające wszystkie w1.ľnogi funkcjonalne i estetycne. Należy zwrócić uwagę na

specjalne wytycme w dokumentacji producenta.

Pĺzed, rozpocąc|em robót wykonawca powinien zapomać, sĺę z obiekem'w Ltóqim prowadzone będą ľoboty
celem stwierđzenia odpowieĺlniego przygotowania frontu lobót.

Prąl wykonyrvaniu robót ogólĺobudowlanych zwíązanych Z wykonawstwem robót elektrycnych nalezy
przesÍzegać \ł}magań powszechnie stosowanych ogólĺych ST - część budowlana.

Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinĺy być stwierdzone i udokumentowane ważI}mi
zaświadczeniami kwalifrkacyjnymi .

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną popÍaýlrcnę przęz
Wykonawcę na jego własny koszt.

w pŤry?adkach wymagających wyjaśnień , uściśleń lub wprowadzenia zmian w Zastosowanych rozwlązaniach ,

wykonawca ma obowiązek powiadamiania ( w formie wcześniej uzgodnionej ) inspektora naĺlzoru a w uzasadnionych
przypaďkash takŻe pľojektantą w celu podjęcia decyzji techniczlych w ądanym lub proponowan;ĺn przez

Wykonawcę zalrľesie.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie póäiej n\ż w czasie przez niego wyalaczonym' po ich ohzyľnaniu
pĺ zez W ykonaw cę, p o d gĺ oźb ą zatĺ zyĺlania robót.

Po zakończeniu ľobÓt w obiekcie ,pľzed ich odbiorem 
' 
Wykonawca dokonuje technicmego sprawdzenia jakości

wykonanych robót wraz z rłykonaniem odpowiednich badań.

. Usunięcie i w1rľiezienie gruzu z terenu robót oľaz poÍządki poremontowe:

Usuwanie gn)z]I z Íerer'u robót musi odbyłvać się wydzieloną tlasą, poprzez ÍęczÍ|y transpoľt w hermetycmie
zamkniętych workach lub przy vjrycin rękawów foliowych zapewniających brak pylenia podczas tľanspoľhr gruzu'

Wykonawca na własny koszt ma obowiązek wywieść gruz Z terenu budo\ły na wyzlaczone wys}?isko śmieci.

5.2. wymagania ogólne.

całość instalacji powinna być tak vykonana 
' 
aby:

- obciązenie obwodów w normalĺych warunkach było praktycznie równo rozdzielone na poszczegóIne fazy,
co nale4 zapewnić, pĺzsz odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych, skutki wynikające
Z plz€dostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były minimalne w w1'niku dostępu wody nie mogły
wystąpić żadne uszkodzenia ,_ części podatne na niszcące dzilałanie substancji powodujących korozję i zani eczyszczeĺlie byĘ odpowiednio
zabezpieczone,

- wszelkie uszkodzenia powodowan e przez naÍażenia mechaniczle były zminimalizowaĺe ,

- instalacja nie była poddawana nadmiem)'m naprężeniom mechaĺicm}łn w przypadku, gdy istnieje
zagrożelie związane z możliwością ruchów konstrukcji bud1nku ,

- uszkodzenie powłok i izolacji pĺzewodów' kabli oraz ich końcówek było utrudnione ,

- elementy wykonaĺe z materíałów mogących powodować wzajemne niszrzenie nie stykały się, o ile nie
zástoso\ryano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia ,

- zminimalizować, ryzyko roąrzestrzenlania się ognia i nie umniejszała wyĺľzymałości konstnrkcji budynku
i jego bezpieczeństwa pożarowego.

_ tablice z aparataml zabezpieczającymi należy sýuować w taki sposób, aby zapewnić: łafivy dostęp,
- zabezpleczenie przed dostępem niepowołanych osób.
- wszelkie prace plowadzić w temperaturze otoczenia nie niŹs zej niŻ o o C .

Po zakończeniu montazu instalacji naleŻy :

_ opisać obwody zgodnie ze schematami.
- Wykonać próby pomontaŹowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze.
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6. KoNTRoLA JAKoŚcI.

ó.1. zasady kontľoli jakości.

Celem kontroli robót będzie takie steľowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŻoną jakośé

robót.

W ramach obowiązków wyrikających z zasad kontroli jakości lVykonawca zobowiązany jest do :

- zapevnienia odpowiedniego systemu kontrolijakości robót i stosowanych materiałów,

- pehej i systematycmej kontoli jakości robót' stosowanych materiałów oľaz ich zgoĺlności z dokumentacją

projektową olaz ST,
_ przeprowadzania badania materiałów i Íobót z częstotliwością zapelvĺlającą st\ryierdzenie, że roboty

wykonano zgodnie z w1'ĺnaganiami i normami,

- systematycznego dokumęntowania w1,ników badań mateĺiałów i robót,
_ zapewnienia wymaganego personelu, spÍzęfu, wszystkich wządze,Íĺ i. ptr5'ĺządów niezbędnych do badan

mate ałów olaz robót.

Minima]ĺe wynagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są okeślone w przepisach i noľmach.

W przypaclku, gdy nie zostĄ one tam olceślone, inspektor nadzoru ustali jaki zakľes kontroli jest koniecmy' aby

zapeĺłrić wykonanie robót zgodnie z umową.

Kontroli jakości wykonaĺia podlega kazda cz}]rność montażowa.

Poprarłność wykonania cąTności montażowej jest osiągnięta jeżeli jej wykonanie przebiega :

- zgoďnie zpĄektem technologii i orgaÍlizacji montażu,
- zasadami sztuki budowlanej,
- warunkami tecbĺicmymi łykonaĺia i odbioru ľobót.

oceny prawidłowości wykonania czynności montażowej należy dokonywać na podstawie :

- w}Tików przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub
- dokumentu zawieĄącego ł'yniki wcześĺiej aeallzowallego pomiaru.

Wszystkie koszty organizowania i prowadzenia badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

sprawdzenia i kontrolę jakości należy wykonywać w czasie realizacji robót oĺaz po ich zakończeniu.

Konĺola jakości obejmuje :

_ Kontrolę jakości materiałów .

_ Kontrolę jakości robót '

ó.2. Pľzechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą gromadzone i przechowywane na terenie budowy w odpowiednio zabezpieczoll5,ĺn

miejscu. Dokumenty te będą stanowiły załączniki do pÍotokołu końcowego odbioru robót. Zagiĺlęcie któregokolwiek

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w foľmie przewidziaĺej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą udostępnione na kaŻde życzenie inspektora nadzoru i będą zawsze

przedstawiane do w gląúl na żryczenie Zamawiającego.

6.3' Kontrola jakości ľobót.

Konĺolajakości wykonania robót powirura :

_ być wykonyrľana w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu ,
- polegać na sprawdzeniu i ocenie zgodności wykonania robót z :

- projektem, niniejszą ST i ogóln1łni warunkami tecbniczr;ĺni wykonania,
- rł1łnaganiami odpowiednich norm i przepisów ,_ poleceniami inspektora nadzoru i pľojektanta , podlegać w szczegÓlności na wykonaniu

właściwych badań .

- obejmować między inĺymi badania w zakľesie :
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- montaŻu przewodów elekĘcznych i tablic ĺozdzie\czych,
- montaŹu opÍaw oświetleniowych i ich wytrlosaŻenia ,

- ĺomljeszczenla opľaw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunków ewakuacji,
- montażu wyłącaników i llĺądzYÍl stelowania oświetleníem,_ montaŻu gniazd (właściwe podłączeÍĺe przewodu fazowego i neutra]nego)

?. ODBIÓRROBIT.

'üy' zleżlości od ustaleń loboty podlegają następując},ľn etapom odbioru :

- odbiór robót ulegających zakryciu '- odbiór częściowy.
- odbiór końcowy .

7.1' odbióľ robót ulegających zakryciu.

odbiór robót ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ( na podstawie oglęrlzin

i badań ), które w dalszyĺn etapie ľealżacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i upľzednimi ustaleniami . odbiór robót ule8aj ących zalJyclll
powinien być dokonaĺy w czasie umożliwiając1ĺn wykonanie korekt i popÍawek , bez hamowania ogólnego postępu

robót. odbioru dokonuje inspel1oľ nadzoru w obecności wykonawcy. Gotowość danej części ĺobót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesn;łn powiadomieniem inspektora nadzoru. odbiorowi robót

ulegających zakryciu podlegają między innymi : przewody prowadzone w tynku ( ocena jakości montazu

oprzewodowania przed t}tkowaniem w zahesíe ízolacji przewodów i połączeń w puszkach) .

7.2. odbióľ częściowy.

odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Íobót ( na podstawie oględzin i badań ) w celu
określenia zaawansowaĺia robót, w przypadku rozliczania robót faktwami częściowymi.

odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze końcow;mr robót.

7.3. odbiór końcowy ľobót.

ogólłre z.asadv odbioru robót

- odbiór końcowy polega na fina]ĺej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości' ilości i waľtości.
_ Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca stwierdza wpisem do

dziennika budowy przez plsemne bezzwłocme powiadomienle Zamawiające3o.
_ odbiór końcowy robót nastąpi w teÍminie ustďon}Ťn w umowie' licąc od dnia potwieĺdzenia przez inspektoĺa

nadzorü' zakoŕÉzenja robót oraz prryjęcia ponizej v1ĺnienionych i innych dokumentów wynaganych do

odbioru końcowego.

- JeŻelj zarĺawíaiący stwierdzi, że dokumenty odbiorowe nie są przygotowaĺe do odbioľu końcowego , to

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- odbioľu końcowego robót w dniu oľľeśIol:rp przez Zamawiającego dokona komisja przry udziale : inspektora

nadzoru , w1Ępowanych przedstawicieli Zamawiającego oraz kierownika budowy ( i właściwego kierownika
robót) i Wykonawcy.

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

- specyfikacja istotnych warunków zamóvlienta 
'

umowa zawaľta między Wykonawcą i Zarĺawíającym ,
- dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

- przepisy techniczro - budowlane i Polskie Normy.
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- w}magane przepisami protokoły badan, prób i sprawdzeń,

Komisja odbieĘąca ľoboty na podstawie pľzedłożonych dokumentów, protokołów z wynikami baclan

i w1mików z oceny wizuďnej, dokona oceny jakościowej i ilościowej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
i niniejsą ST. Roboý u-maje się za wykonane pozýywnie' jezeli wszystkie oględziny i badan:la z zachowaniem
w],maganych tolerancji dały pozytyrł'ne wyliki.

Podstawow}m dokumentem z dokonanego odbioru końcowego robót i stanowiącyn podstawę do roz|íczenta
robótjest zatwierdzony przez Zamawlającego 

', 
Pľotokół końcowego odbioru robót'', sporządzony wg wzoru ustalonego

przez Zarnawíającego '

wsą/stkie ľoboty popĺawkowe lub uzup ełĺtające' zarząďzone przez komisję odbiorową będą zestawione weclług

wzoru ustalonego przez Zamaw iającego -

Termin wykonania ľobót poprawkowych i uzupełniających wymaczy Zaĺnawiający'
W dniu zakończenia cąĺności odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest do protokólamego przekazaĺlia

klĺlczy do rozdziekĺlc, uÍząđzeí | apaÍatőw '

7.4' Dokumenty wymagane do odbioľu końcowego.

Na wyznaczony dziei przed, dniem odbioru końcowego robóĹ \Mykonawca zobo:wíązany jest plzygoTowac
okleślone poniżej doltumený odbiorowe ;

- dokumentację powykonawczą (zaktualizowany plojekt techniczny z naniesion}łni Z anami i uzupehieniami
powstałymi w czasĺe wykonawstwa)' rysunki uzupełniające lub zamienne iĘ.,_ dokumentację na wykonanie robót towarzyszących,_ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i mltany rozwięaí projektowych wprowadzone w trakcie
wykonywania robót,

- dziennik budorły,
- protokoły z plzeprowadzonych odbiorów częściowych poprzednich faz robót'_ uwagi i zalecenia inspektoĺa nadzoru lub projelđaÍÍa (zwłaszcza przy odbiorze ľobót ulegających zakryciu)

olaz dokumenty potwierdzające wykonanie tych zaleceń,_ dok-umenty dopuszczające zabudowane mateľiaĘ do stosowania w budownictwie (cert5,đkaty zgodności,
deklaracje zgodności, atesty higieniczne ) między inĺlymi w zakĺesie :_ kable i pĺzewody, obudowy tablic ĺĺaz ze wszystkimi apaĺatami : roĄczającymí 

'zab ezp ie czającymí, steruj ąc}mi i wskaznikowymi,
- oprawy oświetlenia (wraz z modułami awaryjnego oświetlenia ewak-uacyjnego jeŻeli występują),_ osprzęt : gniazda wýczkowe i łączriki,

- atesty jakościowe , świadectwa z badan jakościowych wbudowanych materiałów oraz pľotokoły z w}ĺrikami
badan laboratoryjnych,

- kopie kart gwarancyjnych na zastosowaĺle wądzeria,. - DTR zastosowanych urządzeń tj. instrukcje montazu oraz obsfugi tecbnicznej i kontroli Ę.,_ kserokopie dokumentów potwierdzających upraĺnienia pomiarowe (świadectw kwalifikacyjnych) osób, które
wykonaĘ badania i podpisały protokoły z badań instalacji,

- protokoĘ z badań i sprawdzeń instalacji elektrycmej oĺaz teletechnicmej,_ protokoły z badań rezystancji izolacji kabli i przewodów elekfuoenergetycznych,
- protokoły z badań przewodów instalacji teletechnicznych,
- protokoły ze spľawdzenia skuteczÍlości ocbĺony przeciwporaŹeniowej przez saĺnocąnne wyłączBníe zasl|ania

(pomiar pętli zwaľcia),
_ protokoły Z badaí zadzlałanta wyĄczników przeciwporaŹeniowych Ióżnicowoprądowych,_ pľotokoły z badań palametrów oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciągach

komunikacyjnych,

- protokoĘ z badań paľametrów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jeżeli występują,
- deklaĺację zgodności wykonania (przez wykonawcę) pľzeciwpożarowych przepustów kablowych z apÍobaÍą

tecbnicną (składaną pľzez wykonawcę),
- inne dokumenty WmagaÍ]e przez zaÍrtawiającego do odbioru końcowego.
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W'dok-umentacji powykonawczej na stronach tytułowych należy nanieść adnotację w kolorze czerwon)'ĺn

,,Dokumentacja po\łykonawcza''. Każdy rysunek powinien posiadać adnotację ,,Wykonano bez anian'' lub ,,Wykonano
z'e zmjanarni" oraz powinien być podpisany przez osobę z uprawnieniami elektrycarymi ( kieĺownika lobót lub

budowy). wszystkie mĺiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej naleĄ nanieść kolorem czerwon1'rn ( na

rysmkach i w części tekstowej dokumentacji ).

Dokumenty dopuszczające Zastosowane materiaĘ do stosowania w budownictwie' kopie kaľt gwaĺancyjnych,

dokumentacje techniczno-ruchowe' protokoły z badań i sprawdzeń musz4 być zaopatÍmÍLe w wykazy. Każdy wykaz
powinien Zawierać następujące kolumny : Lp,. numer dokumentu, nazwa dokumentu , czego ďoĘczy dokument, data

opľacowania dokum entu, liczb a kaÍt'
W kolumnie ,,czego oĺ đotyczy' na wykazie dokumentów dopuszczających materiaĘ nalezy dodatkowo podać

informacje o miejscu wbudowania materiału. Na wykazie tym naleŻy ta\:że oświadczyé, że mateÍiały zostały

wbudowane zgodnie ze wskazan).łn miejscem wbudowania.

Wszystkie kseľokopie dokumentów powinny być podpisane przez kierownika budowy i powinny posiadać

k|alzu|ę: ,,Za zgodĺość z oryginałem''.

8. BADÁNIA IPRÓBY.

8.1. Cel pľzewidzianych do wykonania badań pomontáżowych.

Przewidziane do wykonania badania pomontażowe instalacji i urząďzefi elektrycznych zamontowa.nych

w obiekcie przsď przekazaniem ich do eksploatacji' służą do oceny ich akfualnego stanu technicmego pod względem

niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Dobĺy stan technicaly zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji

instalacji i vządzeí jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecmej pracy. Efektem badan powinny być odpowiednie

pĺotokoĘ badań pomontażowych.

8.2. Wymagania dotycząc€ wykonania wymaganych badań pomontażowych'

Wymagania d|a osób wykonujących badania pomontażowe.

Pomontażowe pomiaľy ochĺonne z racji swojego chaľakteru i sposobu wykonywania (praca pod napięciem)

liosą z'ag:oŻenia zaÍőwno dla osób wykonujących te pomiary, jak i dla osób postronĺrych .

zgodúe z Rozporządzeniem Ministra Placy i Polityki Społeczlej z dĺlia Ż8 maja 1996 r. w spľawie rodzajów

prac, które powinny byó wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.IJ- z|996r. nr 62, poz.288) , prace pŹy
wykonywaniu prób i pomiaĺÓw zaLiczane są do prac w waľunkach szczególrrego Zagroirenia đla zďrowia i Ęcía
ludzkiego. Pomiary powinny być *akonywane dwuosobowo nie tylko ze wzg\ędu bezpíeczeísÍwa ale lÄkiÉ ze
względów praktyczrych.

osoby wykonujące pomiaľy powinny posiadać odpowierlnie Wykształcenie technicme' doświadczenie

eksploatacyjne oľaz posiadać aktua]ĺe świadectwa kwalifikacyjne' upoważniające do wykonywania pomiarów jako

uprawnienia w zakľesie kontrolno-pomiarorł1łn.

Osoba wykonująca pomiaľy ochřonne w ramach kontroli stanu tecbnicznego instalacji i podpisująca protokoły

z wch badaí powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne D i E z upľawnieniami do vykon1.wania pomiaĺów

ochĺonnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym E, protokół musi być sprawdzony

i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjn1'ĺn D. Badania instalacji teletechniczrej mogą być wykonane

lylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie upĺawnieniami do wykon}Ąľania tych
pomiarów.

8.3. Wymagania dotyczące pÍzyÍządów pomiařowych ułlľanych do pomiařów.

Zgođnie z art. 8'1.2. rozďz' 3 ,'Pravła o miarach'' : prz5,rąďy stosowane w ocbronie zďrowia, Ęcia
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i środowiską w ochľonie bezpieczeństwa i porządku publicznego ,' 
, czyli przy,rząďy ďo badań ochľonnych 

' 
podlegają

praÝnej kontroli metrologjcznej, mimo, iż nie zostały w}'mienione w rozporządzeniu min]lstÍa. Pruh,na kontfola
Írretologict e to działanie zmierzajqce do wykazania, że ptłrzqd pomiarowy spełnia wymagania olłeślone we

własciwych pľzepisąch' W z;lliązkl:, ztslmprryrządy ďo pomiarów ochĺonnych dla zachowania wiarygodności w1ników
badań powinĺly być poddawane okesowej konÍoli metrologicznej, polegającej na ich wzorcowaniu i do pomiaľów

ocbŤonnych mogą być uż}Ťe tylko przyrząđy' które posiadają aktualne świadectwo wzĺrcowania przyÍząd\
pomiarowego.

Wzorcowąnie to czrnności ustalajqce relację między wąrtościąmi wielkości mieľzonej wskazanyni przez
pľzyrzqd pomiarov,y a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki lniary'

W tej spľawie należy stosować nieobowiązlljące zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar , traktowane jako
zasady wiedzy techniczlej :

- Zaĺządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nĺ 12 z dnia 30 .03 -|999 ĺ. w sprawie ĺprowadzenia pľzepisów
metrologicznych o miemikach oporu pętlí zawarcia .

- Zarządzenie Pĺezesa Głównego Urzęđu Miaľ nr 18 z ülía 11'0'1.2000 r. w spľawie wprowadzenia pľzepisów
metrologicznych o miemikach oporu izolacji .

Według zaĺząđzenia nr 12 okľes ważności dowodów kontľoli metľologicznej mieřników tego t}pu wynosi 13

miesięcy' licząc od pierwszego dnia miesiąca, w któr}Ťn dokonano okesowej kontroli metrologiczrej.

8'4. Wymagania dotyczące doboru właściw€j m€tody wykonywanych pomiaľów.

Metoda Zastosowana do wykonywania pomiaĺów powinna być metodą najprostsą, zapewniającą osiągnięcie

wymagaĺej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów wynika ze anajomości mieÍzonych obiektÓw

i rozpomania dokumentacji techĺiczrej badanego obiekfu oraz wynagań przepisów. Sposób pĺzeprowadzania baďa:íl

musi zapewniać wiaxygodność ich przeprowadzenia (wzorce, metodyka' kwalifikacje wykonawców, protokÔły).

Zastosowanie nieprawidłowej lub mało dokładnej metody i niewłaściwychprz7rądów może być plzyczyÍ|ą zA$oŻeÍ]ia,

w następstwie dopuszczenia do uz}tkowania urządzeń' nie spehiających wymagań przepisów.

8.5. wymagania dotyczące dokładności wykonywanych pomiaľów.

Dokładnośó vrykonyrľania pomiarów zaleĘ od klasy dokładności uŻytych plzYządć'w' doboru właściwej

metody vykonnł7aĺia pomiarów i uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze specyfikí badanego obiektu i jego

parametrów. Pr4'' wykon1'waniu pomiaľów r'ależy zwrócić, uwagę na warunki mogące mieć istotny wpływ na

dokładność pomiaru, mieć świadomość możliwości popeŁriaĺia błędów i właściwie interpĺetować uzyskane wyliki.
w protokolach pomiarów powinien znajdować się zapis , że rłyniki pomiaľów uwzględniają błędy pomiarowe.

\,ĺymagaí ďoýczących dokłaclności pomiarÓw w Polsce nie okeślĄ żadne przepisy, ajed1nie zalecenia wprowadzane

pľZez instnrkcje pomiaĺowe' Instrukcje te stawiają wymóg, aby uchyb pomiaľowy przy badaniach instalacji

elektrycznych nie pÍzehaczał + 20 o/o. Dla celőw reaIizacji ninĘszego pĄ ekfu należy na zasadzie wiedzy tecbnicalej
prąjąć gľaJJlc,Íle dopuszczalĺe błędy pomiaľów zgodne z wymagaĺiami normy PN-EN 61557 i niemieckiej normy

DIN VDE 0413' okeślających gľanicme błędy pomiarów'

Zgodnie z t1łni normami dopuszczalne błędy pomiaľów są następujące :

_ pomiaľ rezystancji izolacji, impedancji pętli zwaľciowej, ľezystancji przewodów ocbronĺych l połączeÍl
w5,,równawczych, rezystaĺrcji uziemienia: + 30 vo,

_ kontrola sĺanu izolacji sieci: } 15 o/o'

Bada a ocbrony pzeciwporaŹeniowej z wyłączĺikaml różnicowoprądowyni:
_ pomiar napięcialszkoďztĹia: ŁŻ0 yo

_ pomiaľ prądu róŹnicowego: + 10 oń
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E.6. zasady wykonywania pomiaľów ochľonnych.

Pĺzy wykonyrľaĺliu wszystkich pomiaľów rra:leŻy przeslxzegać następujących zasad:

- pomiary powinĺy być wykonywane w waľunkach idenĘcznych lub zbliżonych do warunków normalnej
pracy podczas eksploatacji vządzeíl czy nstalacji'

Przed przystąpieniem do pomiarów należy :

_ zapomaé się z dokumentacją tecbnicmą celem ustalenia popÍawnego sposobu wykonania badan,_ dokonać oględzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletności, braku usterek oraz prawidłowości
wykona.nia i ozrakowanią sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu uÍządzeń ochĺonnych oraz
prawidłowości połączeń,

- spľawdzić pÍawidłowość funkcjonowaĺia przyząd,ów (konholą pÍóba itp.),_ dokonaó niezbędnych ustaleń i obliczeń warunkujących ;

- wybór poprawnej metody pomiaru i jednoznacznośó kľyteriów oceny ĺyfków,_ możliwość popeŁrienia błędów czy uchybów pomiaĺowych'
- kolieczność, zastosowania współcą',nników poplawkowych do waĺtości zmierzonych.

- n1e należry bez potrzeby dotykać bezpośľednio części czynnych i części przewoďzących oĺaz części obcych,
pamiętając, że ocbÍona pf 7 'ciryorażel]ríowa moŹe być niesprawna,

- należy pamiętać, Że uÍząđzenja charakteryzujące się duzą pojemnością, jak kable i kondensatory po
wyłączeniu napięcia zagÍďŻąą jeszcze poraŹenięm.

8.7. ogólne zasady łykonania badáń ispľawdzeń odbioľczych.

Wszystkie badania muszą być przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami, a w pĺzypadl-u, gdy normy nie

określają procedury badania to należy wykonać je zgodnie z powszechnie stosowaną proceduľą zaakceptow'lną prz.ez

inspektora nadzoru.

Przed przysąpieniem do badań, Wykonawca powinien z co najmniej 3 clniowym wyprzedzeniem powiaĺlomić

inspektora nadzoru o miejscu, ĺodzaju i terminie badania.

Wyniki badan Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołów do akceptacji inspektoľa.

Wykonywane badanie odbiorcze winno składać się z części :
_ oględziny - mające dać pozylywÍ|ą odpowiedź, że wykonane instalacje są zgodne z dokumentacją

projektową' niniejszą ST oĺaz że spehliają w;łnagaĺiami wýwórcy i podane w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- spľawdzenie zgodności wbudorYywanych mat€riałów z przekazanymi dokumentami dopuszczenia
do obrofu i stosowania oraz świadectwami jakości i atestami,

- pľóby i pomiary - mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane paÍametry technicme
instalacji i urządzeń'

w kaŻdym przypadku zakres badania obejmuje : \łykonanie oględzin, prób i pomiarów oraz spoĺądzenle
protokofu z badania vftaz z oceną '

W Ęłrikach badan uwzględnić błędy pomiarowe ( fakt ten zapisać w uwagach i zaleceniach z badań).

. Wykonawca b ęďzie przekazywać, inspektorowi kopie raportów i protokołów z wynikami badalí jak najszybciej,

nie pófuĘ jeĺlnak niż w uzgodnionyn terminie.

Badänia pľowadzone przez inspektora nadzořu'

Inspektor nadzoru jest upra\łniony do dokon}'wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu

ich wýwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę' poprzez

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i ľobót z wymaganiami ST na podstawie wylików
własnych badan kontrolĺychjak i w}łlików badan dostaÍczonych przez Wykonawcę.

Wyniki badań stwierdzone protokolamie powinny byó przedstawione komisji odbioru robót.
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8'8' Rodzaj i zakľes podstawowych badań odbiorczych nowoprojektowanych instalacji.

Badaniá řezystancji izolacji kabli' pľzewodów, ľozdzielnic i odbiorników.
Zakres badania : wykonać dla wszystkich rozĺlzie]ĺic, obwodów i odbiomików.
w}Ťnagaĺa rezystancja izolacji : powinna być większa niż min. ĺezystancja izolacji okeślona w karcie
katalogowej lub w ogóInych przepisach ( gdy brak danych w karcie )'
Pomiar rezystancji izolacji każdego kabla należy wykonać megaomomierzem o napięciu nie mĺiejszym niz
2,5 kV, dokonując odcz],tu po czásie niezbędĄ.ĺn do ustalenia sie mierzonei waľtości.

z

spľawdzenia skut€czności ochrony pľzeciwpoľaźeniowej przez saĺĺoczyĺle wyłąszenie zasilania ( pomiar
impedancji pętli zwarcia )
Zukres badania : wykonać dla wszystkich rozdziehic, opraw' gniazd i innych odbiomików wykonanych w i
klasie ocfu'ony i w).magających dodatkowei ochrony przeciwporażeniowei .

3

Badania zadzialania wTłączników przeciwpotażeniowych ľóżnicowoprądowych
Zakres badania : wykonanie pĺóby zadziałaniawyłącmlkaróŻmcowoprądowego' pomiaľ prądÓw i
czasów zađzíałaaia dla wszystkich biegunów .

4

Badania ciąglości połączenia części pľz€rüodzących dostępnych urządz€ń lub stykó\ť ochronnych
z przewodem PE o raz żyl pętli złvarcia
Ciągłość ta waľunkuje ocbľonę przed polażeniem w obwodzie zwyłącnĺkiem lóżnicowopĺądowym
Ĺvy3qqÉlłłqach pomiarów impedancii pętli zwarciowei ) .

5

Badania pľzewodów instalacji telet€chnicznych.
Zo.krcs badania :

a) badaĺia rezystaĺcji izolacji wszystkich przewodów,
b) badania rezystancji wszystkich zył plzewodów ( w celu sprawdzenia ciągłości zył).
W}Ťnagana rezystancja izolacji powinna być większa niż min . rezystzncja izoIacji okeślona w karcie
katalogowej przewodu ftabla) lub w ogóĘch przepisach ( gdy brak danych w kaľcie ).
Celem badaniajest stwierdzenie stanu przerw i zwarć pomięďzy żyłamikarŻdego odcinka linii.

6

Badania oświetlenia podstaryov,ego w pomieszczeniach ořaz na ciągach komunikacyjnych.
Zakres badgnia : wykonanie pomiaľów oświetlenia ( zgodnie z normaĺni oświetlenia ) Nalezy zbadać między
innymi:

_ naÍężeÍLie oraz równomiemośó oświetlenia,_ olśnienie (przykľe i UGR) , wskaźnik oddawania barw Ra
Waľunki wykonania badań :

- badania oświetlenia wykonać po anierzchu ( lub przy zasłoniętych oknach ) ,_ na ciągach komunikacyjnych pomiaĺy natężenia wykonać na podłodze.
Protokół z badań powinien zawierać między innymi :

- zÍflierzone natężenia w poszczególnych pkt, (do pĺotokohJnale4 załączyć, rysunki z przyjęĘłni
punktami pomiaľowymi ) ,_ obliczoną wartość średnią natęŻenia i równomiemość ,

- w}maganą wartość natężenia i równomiemość.

1

Badania paľametľów oświetl€nia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych.
Zakres badania : Wkonanie pomiarów oświetlenia ( zgoclnie z íormami oświetlenia ) .

warunkj \łykonaniabaďaí i zawartość, protokołów z badali -jak w pr4padku badań oświetlenia
podstawowego ,

8.9. Badania odbiořcze instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjoego.

Sprawdzenia i próby funkcjonalĺe awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzlé ( z udziałem
inspektora nadzoru i inĺych przedstawicieli Zamawíającego) w opaxciu o ,,WYTYCZNE s]TP wP-01:2oo6
oświetlenie awaryjne. Wytycane planowania' pÍojektowania, instalowanią odbioru' eksploatacji i konserwacji.''

Program sprawdzeń i funkcjonalĺrych prób odbioĺcąych powiĺien za.wierac między inn}mi :

_ sprawdzenie kompletności i poprawności sporządzenia dokumentów odbiorowych, a w szczególĺości :
dokumentacji powykonawczej i protokofu z badan wykonanych przez lvykonawcę,

- sprawdzenie ľozmieszrzellia opravł oświetlenia awaryjnego,
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- sprawdzenie czasu przďączánia oświetlenia na pracę awaľyjną po Zaniku zasilania podstawowego (przy

pomocy stopeľa i luksomieľza),

- sprawdzenie dziďania oświetlenia awaryjnego przez wyłączeĺie zasilania w Ío7Ázíelfi oświetlenia

podstawowego i wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w losowo wybranych punktach.

8.10. Badania odbiorcze instalacji €l€ktrycznej.

1) Pľogľam sprawdzeń i funkcjonalnych pľób odbiořczych :

Sprawdzenie kompletności i poplawności sporządzenia dokumentów odbiolo\łYch, a w szczęgó]ności :

- dokumentacji powykonawczej i dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) ' protokołów z badań
wykonanych przez Wykonawcę.

2) Sprawdzenia instalacji prz€z oględziny.

W Íamach oględzin sprawdzić w szczególności:

- zgodność wykonaĺia instalacji z dokumentacją, przepisami oraz inshukcjami producentą

- prawidłowość montażu apaTatów i osprzętu,

- wysokośó montażu ĺozdzielĺic, osplzętu i opÍaw oświetlenia, minima]ne szerokości przejśó'

- dostęp do urządzeń i osprzętu umożliwiający rłygodną obsługę, identyfikację i konserwację,
- występowanie i prawidłowośé wykonania schematów i napisów' oTlaczeń ostrze Bawczych'
- omaczenie obwodów, urządzni zabezpieczających, łączników, zacisków itp.

- dobóľ i nastawienie vrządzeń zabezpieczających i sygnallzacyjnych,
- niezawodność zabezpieczeníawząďzeÍĺ i ospĺzęfu przed uszkodzeniami i szkodliw1ĺni vpýwami otoczenia

' (stopnie ochĺony ze względu na przedostawa e się ciał stałych i wody),
- czy instalacja nie wykazuje żarlnych widoczlych uszkodzeń mogących ujemnie wpĘrvać na

bezpieczeństwo uĄltkowników i otoczenia,

- poprawność zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem do części pod napięciem (za pomocą
utÍudnienia tego dostęPu pIzez oddalenie, zamknięcia oraz za pomocą osłon)'

- obecnośó zabezpjeczeń przeciwpożarowych przed skutkami zjawisk cieplnych.

3) Próby funkcjonalne |osowo wybľanych apaľatów i ospľzętu.
Działanie poszczegóInych aparatów i ospzętu sprawdzić przez co najmĺriej:

- 3- kotne zamłniecie losowo wybraĺych łączników powodujących włączenie odbiomików,
- l- koÍre włączenie odbiorników do losowo wybranych gniazd wýczkowych ,

4) wnioski i ocena wyników badań.

Wyniki wszystkich sprawdzeń oÍaz pÍőb w zakesie po'\łTższego programu powimy zakończyc się wynikiem

poąt'Yn}m i potwierdzić pehą sprawność techniczną instalacji.

zanawiający na podstawie przedstawionych przez lVykonawcę dokumentów odbiorowych oraz wykonanych

oględzin i prób dokonuje odbioľu badanej instalacji.

9. PRZEDMIARROBÓT.

Przedmiar robót, lđóry opracowalo w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej za\łiera zestawienie

prze\łr'id}rľanych do wykonaĺia robót podstawowych wraz z ich szczegółowF opisem lub wskazaniem podstaw

ustalających szcze8ółowy opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilościjednostek pÍzedmiaÍowych robót.

Zgodĺie z rczporządzeniem z đnta 02-09-Ż004 r. w sprawie szczegołowego zakesu j formy dokumentacji

projelđowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progĺamu fuĺkcjonalno -

Uz}'tkowego, jeśli zamówienie na roboty budowlaĺe będzie udzielane w Ębie zamówienia z wohej ręki lub

w istotnych postanowieniach rrmowy Zostanie prą/jęta zasada w}Tagrodzenia ryczałtowego' dokumentacja projektowa

może nie obejmować przedmiaru. omacza to, że Zama'wiający organizując zamó\łienie na roboty budowlaĺe,

w sýuacji gdy przewiduje wynagrodzenie ryczahowe a nie kosztorysowe' moŻe nie przekaz!ý.Iac wykonawcy
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pÍzedmiaÍu lobót w lamach specyfikacji istotnych waĺrrnków zamówienia ( lub może go przekazyrľać jako

uzupełniające źódło informacji o przedmiocie zamówienia) . W konsekwencji tego' wykonawca zobowiąany jest do
okeślenia waľtości swojej oferty (rqĺragrodzenia) jed1łrie w oparciu o pÍojekty, a nie przedmiar oplacowany pEeZ
zafrawiaiącego, który może być obaľczony nieprawidłowościami . W takim przypadku , gdy w przsďmiarze pominięto

częśó robóĹ które występują ewidentnie w pĄekcie, Wykonawca n\e może żądać oď Zamawía1ącego podwyższenia

kwoty ryczałhJ. o sposobie rozstrzygnięcia spoľów na t}ryn tle decydują każdorazowo zapisy w specyfikacji istotnych
warunków zamówienía oľaz postano\'Vienia zawartej pomiędzy stronaÍni umowy. Jeżeli stTony umówiĘ się na
wyragrorlzenie ryczaŁowe, wykonawca zamówienia nie m oże żądać, podryższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie mozla było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (stwieľdzenie w aÍt.632' paľ.1 Kodeksu
c}'výilnego ) .

10. WARUNKI PŁATNoŚCI.

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i badań pomontażowych. Zapłata w1ĺragrodzenia
Za wykonane roboty nastąpi w sposób olgeślony w umowie mi ędzy zamawíającym. a Wykonawcą.

opracował:

Są.łnon Piesik
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