
 1 

 

Specyfikacja wykonania  i odbioru robót budowlanych  
NAZWA INWESTYCJI Projekt budowlany zamienny adaptacji 

pomieszczeń piwnic budynku przychodni,                      
Al. Jana Pawła II 4                                                                    
26-400 Przysucha                           

INWESTOR:   

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Przysusze 
Al. Jana Pawła II 9A                                                                
26-400 Przysucha                           
tel.  ( 48) 38 33 505, fax. (48) 38 33 504 
www. spzzoz-przysucha.internetdsl.pl 
 
 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA : 

 

P.U.H. PROJEKT –AGATA NOWAKOWSKA      
ul. śeromskiego 31                                                         
26-600 Radom                                                           
tel./fax 48-340-46-46  

 

AUTOR 

OPRACOWANIA: 

 

 

mgr inŜ. arch. Marcin Nowakowski  

 

 

 

mgr inŜ. Marian Szpindor 

 

 

 

 

Radom, maj  2010 r. 



 2 

 

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   
- CZĘŚĆ OGÓLNA  

I – CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji 

-Adres inwestycji 

-Nazwa i adres zamawiającego 

-Dane kontaktowe 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zestawienie obiektów  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 
projektowa  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

-organizacja robót budowlanych  

-zabezpieczenie interesów osób trzecich 

-ochrona środowiska 

-warunki bezpieczeństwa pracy 

-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

-warunki dotyczące organizacji ruchu 

-ogrodzenia 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

1.5.Nazwa i kody 

-grupa robót 

-klasa robót 
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-kategoria robot  
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wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznaczego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfiakcji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  

-certyfikacja zgodności 
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-dokumentacja projektowa 
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2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.5.wariantowe stosowanie materiałów 
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    
- CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych w adaptowanych pomieszczeniach piwnic budynku 
przychodni przy Al. Jana Pawła II 4, 26-400 Przysucha                           

 

-Adres inwestycji: 

Budynek Przychodni   (część pomieszczeń piwnic) 

Al. Jana Pawła II 4, 26-400 Przysucha ,działka nr ewidencyjny 475/1                                                                                                                                       

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze 
Al. Jana Pawła II 9A                                                                                                                                                    
26-400 Przysucha                           

 
Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 38 33 505 
fax: +48 (48) 38 33 504 
strona www:   spzzoz-przysucha.internetdsl.pl 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

Adaptacja  części pomieszczeń piwnicy w istniejącym budynku przychodni z przeznaczeniem na 
pracownię RTG i mammograficzną.  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych w istniejącym budynku przychodni 
przeznaczeniem na pracownię RTG i mammograficzną.  

 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          
z powyŜszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
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Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 
wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        
i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót przekaŜe Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 
zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 
ppoŜ. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 
posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenia, o których mowa powyŜej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 
koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 
realizacji robót.  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
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określonych powyŜej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultaty 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposaŜenie przeciw poŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 
robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 
przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 
pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 
budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 
elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
okresie wywozu odpadów budowlanych.  

 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 
ustali go z inspektorem nadzoru.  

 

 

 

1.5.Nazwa i kody 
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Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa:  CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Klasa:    

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 

roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjaliztyczne 

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

Kategoria:   

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45262500-6 Roboty murarskie  

 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 45324000-4 Tynkowanie 

 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

 45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego  

  

45311000-0 

45311100-1 

45314320-0 

45315700-5 

BranŜa instalacji elektrycznych 

instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

przewodów instalacji elektrycznych 

instalowanie okablowania strukturalnego                                                 

instalowanie rozdzielnic elektrycznych                                               

 

 

 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
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wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest 
zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
warunków jego zastosowania i uŜycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 
niŜej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót -pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych teŜ” 
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
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odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

 

-Wyrób budowlany-naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

  

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 
wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  
o właściwościach uŜytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 
oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
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przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  

 
2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

  

 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacji przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    
i niedopuszczone do realizacji robót.  

IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                
i jakość transportowanych materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót.  

 
4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, Ŝurawie i inne.) wymaga  
szczególnej staranności przy realizacji robót . 

 

 
V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 
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organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
.  
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

 
VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 
moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       
pt. Program zapewnienia jakości.  
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. część ogólna określa  
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
2. Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 
badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
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laboratorium, inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

 
6.2.Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 
6.3.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości.  

 

 
6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,  
obejmuje:  
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• ksiąŜkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
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lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ 
linii osiowej i podawane w m. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku.  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
naleŜytym stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 
7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.  
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VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
8.1.Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   
Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 
8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie.   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady),  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  
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8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 
 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie. 

IX ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 
umową.  

X DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom ul. śeromskiego 31,                 
tel.0504-175-774    tel./fax 048-340-46-46,anowakowska@n-projekt.com.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              
e-mailem,  

1.N-ProjektPracownia Projektowa Marcin Nowakowski,                                                          
26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12, 

tel.0504-282-322,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 
881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 
z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wykonanie i odbiór robót budowlanych w adaptowanych pomieszczeniach piwnic budynku 
przychodni przy Al. Jana Pawła II 4, 26-400 Przysucha                           
-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych w adaptowanych pomieszczeniach piwnic budynku 
przychodni przy Al. Jana Pawła II 4, 26-400 Przysucha                           
-Adres inwestycji: 

Budynek Przychodni   (część pomieszczeń piwnic) 

Al. Jana Pawła II 4, 26-400 Przysucha ,działka nr ewidencyjny 475 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze 
Al. Jana Pawła II 9A                                                                                                                                                    
26-400 Przysucha                           

 
Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 38 33 505 
fax: +48 (48) 38 33 504 
strona www:   spzzoz-przysucha.internetdsl.pl 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych w istniejącym budynku przychodni 
przeznaczeniem na pracownię RTG i mammograficzną tak aby spełniały wymagane funkcje 
techniczne i uŜytkowe określone w dokumentacji projektowej.  
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-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1. N-ProjektPracownia Projektowa Marcin Nowakowski,                                                          
26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12, 

tel.0504-282-322 tel./fax 048-3215835,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12,  

tel.0504-175-774     lub 0504-282-322   tel./fax 048-3215806,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 
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- Imi ę i nazwisko autorów specyfikacji: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262500-6 Roboty murarskie  

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45324000-4 Tynkowanie 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego  

 

 

 

 

 

 

WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inŜ. arch. Marcin Nowakowski 
 
 
- Podpis autora specyfikacji 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. arch. Marcin Nowakowski)                   
-Data opracowania specyfikacji 

maj 2010r 
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45311000-0 

45311100-1 

45314320-0 

45315700-5 

BranŜa instalacji elektrycznych 

instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

przewodów instalacji elektrycznych 

instalowanie okablowania strukturalnego                                                 

instalowanie rozdzielnic elektrycznych                                               

 
WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inŜ. Marian Szpindor 
 

 

 

 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

 

 

....................................................................................................................................... 

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. Marian Szpindor) 

 

-Data opracowania specyfikacji 

maj 2010r. 
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-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

         

l.p.  CPV Opis  

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2 45262500-6 Roboty murarskie  

3 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

4 45324000-4 Tynkowanie 

5 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

6 45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego  

7  

45311000-0 

45311100-1 

45314320-0 

45315700-5 

BranŜa instalacji elektrycznych 

instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

przewodów instalacji elektrycznych 

instalowanie okablowania strukturalnego                                                 

instalowanie rozdzielnic elektrycznych                                               
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek w części pomieszczeń piwnic przychodni:                                   
W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 
- roboty rozbiórkowe – rozebranie ścianek z cegły grub. ½ cegły 
- wykucie otworów w ścianach z cegły grub. ½ cegły – dla otworów drzwiowych i  
   okiennych 
- wykucie otworów celem przemurowania przewodów kominowych  
- częściowy demontaŜ obudów z płyt g-k przewodów instalacji centralnego ogrzewania oraz   
   ciepłej i zimnej wody biegnących pod sufitem – wykucie bruzd pionowych ¼ x1/2 ceg. W 
ścianach z cegieł na zaprawie cent.-wap. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla  wyŜej wymienionych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
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–      teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych naleŜy zadbać o odłączenie instalacji gazowej, elektrycznej, 
telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyŜszych prac.  
  
  Przed dokonaniem prac rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszkodzeniem 
okna oraz istniejące instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji (instalacje te jako nowe pozostają 
bez zmian). 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe: 
Przewidziano wyburzenie ścian działowych murowanych jak pokazano w projekcie. Ściany 
działowe murowane przewidziane do wydzielenia pomieszczeń magazynowych przewidziane są 
do likwidacji. W chwili obecnej nie zostały one jeszcze wykonane przez Inwestora  
 Ściana działowa pomiędzy pomieszczeniami  oznaczone w projekcie nr 26 i 27  podlegają 
modyfikacji. NaleŜy wykonać otwór o wymiarach 110/210 pomiędzy pomieszczeniami. 
Istniejące okienko zamurować.  Przy wykonywaniu otworu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
pozostawienie wykonanych podejść kanalizacyjnych na modyfikowanej ścianie. Nad otworem 
przeprowadzić przewody instalacji ciepłej i zimnej wody zasilające umywalkę w pomieszczeniu 
gabinetu rentgenowskiego.  
 Ściana działowa pomiędzy pomieszczeniami  nr 31 i 32 jak zaznaczono w projekcie podlega 
częściowemu wyburzeniu. Wyburzenie na całej wysokości ściany.  

 Ze względu na projektowaną wentylację mechaniczną zachodzi potrzeba częściowego 
demontaŜu obudów z płyt g-k przewodów instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i 
zimnej wody biegnących pod sufitem. Miejsca kolizji pokazano w części graficznej. W 
miejscach przecięcia instalacji naleŜy wykonać obejścia kanałów wentylacyjnych.  
Przewiduje się równieŜ przebicia otworów w ścianach w miejscach przejścia kanałów 
wentylacyjnych 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

  Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania moŜe zakwalifikować tylko InŜynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera
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2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MURARSKIE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

-przemurowanie przewodów kominowych, 

-zamurowanie przebić w ścianach z cegły o grub. ½ cegły i o grub. ponad 1 ceg. 

-wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej śr.25-32 mm  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

–Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

–Masa 4,0-4,5 kg. 

–Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

–Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

–Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

–Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

–Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-
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nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa 

niŜ: 

–2 na 15 sprawdzanych cegieł 

–3 na 25 sprawdzanych cegieł 

–5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

–Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

–Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.materiały do wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej śr.25-32 mm (ciepła woda) 

rura stalowa ze szwem gwintowanym typ S ocynkowana śr 25mm, złączki nakrętne/przeciwnakrętki  

z Ŝeliwa ciągnionego, ocynkowane śr 25mm  ,hak odkuwany do rur fi 10-25mm  

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 

1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

–12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

–10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy 

przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
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5.2. Ze względu na projektowaną wentylację mechaniczną zachodzi potrzeba 

częściowego demontaŜu obudów z płyt g-k przewodów instalacji centralnego 

ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody biegnących pod sufitem. Miejsca kolizji 

pokazano w części graficznej. NaleŜy wykonać nowe podejścia wody. W miejscach 

przecięcia instalacji naleŜy wykonać obejścia kanałów wentylacyjnych.   

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

–sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

–próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

–wymiarów i kształtu cegły, 

–liczby szczerb i pęknięć, 

–odporności na uderzenia, 

–przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 

7.  Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót - zgodna z kosztorysem 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

–dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

–wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

–ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

–uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania       

i odbioru robót związanych z obudową pionów płytami GK  wodoodpornymi . 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie  obudowy kanałów wentylacyjnych i stropów - wykonać z płyt gipsowo 

kartonowych wodoodpornych  na ruszcie stalowym oraz wykonanie otworów rewizyjnych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, poleceniami InŜyniera oraz instrukcją montaŜu  producenta płyt GK. 

2.  Materiały 

2.1. Płyty GK wodoodporne  

Wymiary płyt: 12,5x1200x2000mm, 12,5x1200x2400mm 

Płyta dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza 70% 

Waga płyty GK -8,9  kg/m2 

Waga płyty GKF -10,5  kg/m2 

2.2. Zaprawa gipsowa 

Wg instrukcji producenta 

2.3.Gips szpachlowy 

Wg wymagań PN-B-30042:1997 

2.4. Ruszt z profili stalowych 

Wg instrukcji producenta 

Inne pomocnicze materiały: kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 i  C 55x075, kołki do 

wstrzeliwania, wkręty do płyt GK, taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm, filc bitumiczny 
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z wełny mineralnej gr.5mm, wieszaki, blachowkręty , kształtowniki stalowe nośne profilowane  i 

przyścienne 

2.5 otwory rewizyjne 

Z klapką o wymiarach 20x20 

 

 

 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zalecanego w instrukcji montaŜu  ścian z GK i GKF  lub 

sprzętu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

4.  Transport 

Płyty GK ,GKF oraz inne materiały potrzebne do wykonania powyŜszych robót powinny być 

przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych odkształceń, uszkodzeń. 

5.  Wykonanie robót 

5.1 . MontaŜ obudów 

-Wykonać otwory pod kanały w ścianach z płyt GK o grub. 12 mm 

-Płyty GK mocowane do rusztu specjalnymi blachowkrętami, podłuŜne krawędzie powinny stykać się na 

profilach stalowych lub elementach rusztu drewnianego. 

-Po zakończeniu mocowania płyty naleŜy zaspoinować połączenia między nimi w celu otrzymania 

jednolitej płaszczyzny. Przygotowanie masy szpachlowej wg zaleceń producenta. 

- Szpachlowanie połączeń między płytami, rozpocząć na połoŜenie masy na w/w płty. Taśmę spoinową 

nakładać poprzez dosunięcie jej do styku między obiema spoinowanymi płaszczyznami. Dobrze ułoŜoną i 

dociśniętą taśmę powtórnie pokryć masą szpachlową, po wyschnięciu przeszlifować do uzyskania 

gładkiej powierzchni. 

- W celu zapewnienia rewizji do kanałów – wykonać otwory rewizyjne z klapami o wymiarach 20x20 

6.  Kontrola jakości 

 Kontrola przeprowadzana jest na bieŜąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie 

zgodność z wymogami certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami producenta. 

Kontrole, wyniki badania materiałów sposób montaŜu powinny być wpisane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót 

a)Jednostkami obmiaru jest montaŜu – m2 powierzchni zabudowy z płyt GK. 

 

8.  Odbiór robót 
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a)Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją, instrukcją producenta  oraz systemu montaŜu okładzin stropu/obudów. Odbiór 

końcowy kończy się przejęciem ścianek/obudów do uŜytkowania lub protokołem  stwierdzającym 

brak ich do uŜytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić 

ponowny odbiór. 

Wykonawca montaŜu ścianek/obudów: 

Gwarancje, atesty, certyfikaty  uŜytych materiałów. 

b) Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją, instrukcją producenta  oraz systemu montaŜu ścianek systemowych . Odbiór końcowy 

kończy się przejęciem ścianek systemowych do uŜytkowania lub protokołem  stwierdzającym brak 

ich do uŜytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny 

odbiór. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem montaŜu ścianek/obudów  

10.  Przepisy związane. 

PN-B-79405:99 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gipsy tynkarskie i klej gipsowy. 

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1192/2001-KLASA I Odporność na zwichrowanie 

PN-EN 1192/2001 –KLASA II Odporność na uderzenie ciałem miękkim i cięŜki 

PN-EN-1670/2000- KLASAIII Odporność na korozję 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKOWANIE  

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

Tynki wewnętrzne 

Tynki cementowo-wapienne 

Gładź szpachlowa 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

–nie zawierać domieszek organicznych, 

–mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

–Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

–Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

–Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

–Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

–Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

–Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 

doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Gładź szpachlowa 

Grubość warstwy : 1 do 5 mm  

Temperatura wykonywania prac : + 5ºC do + 25ºC  

Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm : ≤ 2 %  

Początek wiązania : ≥ 60 min.  

Wytrzymałość na zginanie :  min ≥ 2 MPa  

Wytrzymałość na ściskanie :  min ≥ 4 MPa  

Przyczepność do podłoŜa :  min ≥ 0,5 MPa  

 
 

 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeŜnice drzwiowe. 

b) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

d) przed wykonaniem tynków odkuta powierzchnię naleŜy osuszyć i nanieść preparat 

grzybobójczy poprzez smarowanie 

uwaga! 

Nanieść preparat do usuwania wszelkiego rodzaju narośli, pleśni, grzybów, z powierzchni 

murów. Przed zastosowaniem preparatu powierzchnię naleŜy spryskać pod ciśnieniem wodą a w 

przypadku występowania duŜych form zazielenienia naleŜy naruszyć ich strukturę 

mechanicznie. Na uprzednio przygotowaną powierzchnię obficie i dokładnie nanieść preparat 

glonobójczy, uŜywając do tego celu rozpylacza lub pędzla. Tak rozprowadzony preparat 

pozostawiamy na około 6 do 12 godzin. Następnie usunąć pozostałości mikroorganizmów po 

procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod ciśnieniem. W celu utrwalenia efektu dezynfekcji 

ponownie nanieść preparat. W przypadku stwierdzenia niewielkiego zazielenienia dopuszcza się 

rozcieńczenie wodą (w stosunku 1:1), co automatycznie pozwoli zwiększyć powierzchnię 

zastosowania 

 
5.2. Ogólne wykonania gładzi gipsowej 

PRZYGOTOWANIE PODŁOśA : 
PodłoŜe powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku 
oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłoŜem naleŜy usunąć.  
Uwagi:  
1) PodłoŜa silnie chłonące wodęnaleŜy zagruntować emulsją gruntującą .  
2) W przypadku pomieszczeń stale naraŜonych na zawilgocenie (np. łazienka) zaleca się stosowanie 
szpachlówki.  
3) Elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie.  

WYKONANIE :  
–Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania 

jednolitej, gęstej masy, stosując około 0,40 litra wody na 1 kg suchego proszku. NaleŜy wsypywać 

proszek do wody. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uŜycia i utrzymuje swoje 

właściwości przez ok. 45 minut. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoŜe równą warstwą 1 do 5 mm 

do uzyskania poŜądanego efektu. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową 
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nierdzewną lub plastikową). Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do szlifowania. 

Zaleca się kładzenie jednorazowo warstw nie grubszych niŜ 5 mm. Malowanie moŜna przeprowadzić po 

całkowitym stwardnieniu masy. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.2. Roboty tynkarskie 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa 

odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

–pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 

–poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

–wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoŜa, pilśni itp., 

–trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

9.  Podstawa płatności 
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Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

–przygotowanie zaprawy, 

–dostarczenie materiałów i sprzętu, 

–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

–umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

–osiatkowanie bruzd, 

–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków np. po dziurach i hakach, 

–oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

           PN-EN 13279-1 B2/20/2       Tynk na bazie gips 
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5.          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                                       

i odbioru podłóg z wykładziny elastycznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

kładzenie i wykładanie podłóg z wykładziny eleastycznej w obiekcie przetargowym. 

     1.  Wylanie wylewki samopoziomującej grubości 3-5mm. 

2. WyłoŜenie wykładziny elastycznej obiektowej homogenicznych elektrostatycznych z 

wywinięcie wykładziny  homogenicznej na ściany 8cm. 

1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Wylewka samopoziomująca o zwiększonej elastyczności 

a)właściwości masy samopoziomującej 

Masa samopoziomującą. Cementowa masa szpachlową, przeznaczoną do ręcznego wyrównywania i 

korygowania powierzchni istniejącego podłoŜa pod wykładziny podłogowe z PCV.  

Dane techniczne mieszanki 

Proporcje mieszanki ok. 0,17÷0,18 l wody na 1 kg zaprawy 

ok. 4,25÷4,50 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas zuŜycia ok. 30 minut 

Temperatura: 

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

UŜytkowanie wylewki (wchodzenie) po ok. 10 godzinach 

Układanie wykładzin  PCV po około 7 dniach. 

Max. średnica kruszywa 0,8 mm 

Min. grubość warstwy 2 mm 

Max. grubość warstwy 10 mm 
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Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  

w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %. 

CE  
05 

PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5 
podkład na bazie cementu 

Reakcja na ogień A2fl  

Wydzielanie substancji korozyjnych  CT  

Przepuszczalność wody  NPD  

Przepuszczalność pary wodnej  NPD  

Wytrzymałość na ściskanie  C16 (≥ 16 N/mm2)  

Wytrzymałość na zginanie  F5 (≥ 5 N/mm2)  

Odporność na ścieranie  NPD  

Izolacyjność akustyczna  NPD  

Dźwiękochłonność  NPD  

Opór cieplny  NPD  

Odporność chemiczna  NPD  

 

b)Pakowanie 

Masa samopoziomującą pakowana w worki papierowe. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

–nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, ilość kg w opakowaniu, znak kontroli jakości. 

c)Transport 

Masę samopoziomującą przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Opakowania układać ściśle obok siebie.  

d)Składowanie 

Masa samopoziomującą  przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach. Wysokość składowania max do 1,8 m. 

 

2.2. Wykładzina elastyczna obiektowa homogeniczna . 

a)Właściwości minimalne wykładziny homogenicznej podłogowej rozpraszającej ładunek 

elektrostatyczny : 

–barwa -wg wzorca producenta 

–grubość  całkowita- 2,0mm 

–klasyfikacja elektrostatyczna wg PN-IEC 61340-4-1- DIF 10Ω<R≤10Ω 

–grubość warstwy uŜytkowej- min 2,0 mm 

–cięŜar – 3,0 kg/m2 

–odporność na ścieranie – min grupa P 

–odporność chemiczna -minimum dobra 

–odporność na światło- min ≥6 

–warstwa zabezpieczająca – poliuretanowa (nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia 

podczas uŜytkowania) 

–wykładzina rozpraszająca ładunek elektrostatyczny 

   b)Pakowanie 
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Wykładziny, podłogowa,  pakowana w rolki. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

–nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, ilość mb w rolce, znak kontroli jakości. 

c)Transport 

Wykładziny, podłogową przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 2 cm. 

Rolki układać ściśle obok siebie. 

d)Składowanie 

Rolki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Rolki naleŜy 

przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 

2.3.Klej do wykładziny homogenicznej 

NaleŜy uŜyć tylko kleju przeznaczonego do wykładzin homogenicznej zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

2.4 Sznur spawalniczy i listwa przypodłogowa powinny  

Sznur spawalniczy i listwa przypodłogowa naleŜy stosować do wykładzin 

heterogenicznych/homogenicznych zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.5.Listwy antypoślizgowe 

NaleŜy dobrać listwy antypoślizgowe, które montowane do biegach schodów będą spełniały 

swoją funkcję (zabezpieczenie antypoślizgowe). NaleŜy dobrać listwy antypoślizgowe zgodnie 

z zaleceniami producenta wykładziny.  

3. Sprzęt 

a) Wylanie wylewki samopoziomującej grubości 3-5mm. 

Sprzęt-wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, reperaty wysokościowe. 

b) WyłoŜenie wykładziny elastycznej obiektowej  

Sprzęt- 
-NoŜe do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym. 
-Liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, ołówki. 
-Paca do nanoszenia kleju. 
-NóŜ do odcinania 
-Frezarka ręczna(z ostrzem ze stopu twardego) lub  elektryczna. 
-Zgrzewarka termiczna wyposaŜona w końcówkę do zgrzewania sznurowego. 
-Pędzel z miękkiego włosia 

-Walec dociskowy. 

4.Transport 

Materiały  muszą  być przewoŜone krytymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie  
z przepisami o ładowaniu samochodów cięŜarowych i przyczep. 
Klej do wykładzin moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w temperaturze wyŜszej niŜ + 5°C. 

Dopuszcza się przewoŜenie kleju w temperaturze od 0o°C do + 5°C pod warunkiem, Ŝe transport trwa nie 

dłuŜej niŜ 24h. Ładunek naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem mechanicznym. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
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5.Wykonanie robót 

 

a)Wylanie wylewki samopoziomującej grubości 3-5mm o zwiększonej elastyczności. 

Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 

przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji 

bitumicznych, resztek farby. JeŜeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoŜa naleŜy stosować 

emulsję gruntującą. Przed przystąpieniem do wylewania masy naleŜy dodatkowo zaznaczyć na ścianach 

miejsca przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je później na warstwę wygładzającą. 

Z uwagi na moŜliwość wypłynięcia masy, podłoŜe powinno mieć charakter wannowy - pola 

technologiczne oraz otwory w podłodze naleŜy zabezpieczyć zastawkami, np. odpowiednio profilując 

taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką suchego materiału. 

 

b)WyłoŜenie wykładziny elastycznej obiektowej homogenicznej 
Właściwe przygotowanie podłoŜa jest niezwykle waŜne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej 
wykładziny oraz efekt estetyczny.  
PodłoŜe pod elastyczne wykładziny podłogowe  musi być:  

-Gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń 

i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. 

-NaleŜy pamiętać, Ŝe resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów 

itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny 

- Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi 
itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do 
przygotowania podłoŜa naleŜy uŜywać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoŜa nie 
powinna być wyŜsza niŜ 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
- Przed instalacją naleŜy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. 
Zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aŜ do chwili zakończenia instalacji. W celu 
uniknięcia róŜnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia naleŜy dobrać wykładzinę 
pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się równieŜ układanie wykładziny kolejno 
sąsiednimi numerami rolek. 

- Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜszą niŜ 
18°C). Dopiero wtedy naleŜy przycinać arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości rozłoŜyć 
je na płaskim podłoŜu, by materiał pozbył się napręŜeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuŜszych arkuszy.  
NaleŜy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyŜ moŜe to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian.  
NaleŜy uŜyć tylko kleju przeznaczonego do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań 
producenta klejów.  
Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 

- Dopasowanie. Cokoliki i naroŜniki. Przy uŜyciu przymiaru i ołówka naleŜy zaznaczyć 
linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy 
drobnoząbkowanej pacy nałoŜyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić 
część kleju na podłoŜe  

- Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, naleŜy przyciąć wykładzinę według 
projektu. Długość arkuszy powinna przewyŜszać długość pomieszczenia, oznacz środek 
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arkusza oraz środek podłoŜa prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułoŜenie arkusza we właściwej 
pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłoŜu powinny zachodzić na siebie. 

- Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia 
podłoŜa potrzeba więcej niŜ jednego arkusza), zaznaczyć naleŜy na podłoŜu linię równoległą 
do ściany wzdłuŜnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej 
linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć 
ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłoŜu i na arkuszach powinny 
zachodzić na siebie.  

- Zwinąć arkusz z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłoŜu pacą 
zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych uŜyć pędzla z 
miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. 
Stosować się do zaleceń producenta kleju.  

- Docisnąć starannie wykładzinę rolką naroŜnikową. 
- Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić 

przyklejanie trójkąta, wykonać naleŜy Ŝłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą 
noŜa. Głębokość Ŝłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. 

- Przy pomocy rolki naroŜnikowej naleŜy docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do 
linii zetknięcia ściany z podłogą. 
W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoŜa, klej 
moŜna rozprowadzić na całej powierzchni przed połoŜeniem arkusza.  

- Połączenie naroŜnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 45°. 
- Teraz naleŜy zagiąć trójkąt i docisnąć go do naroŜnika. JeŜeli trójkąt będzie zachodził na 

część ścienną wykładziny, trzeba przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie 
do siebie pasowały. Następnie przeciąć zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. 
Frezowanie i spawanie połączeń naleŜy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. 

- W naroŜnikach wewnętrznych naleŜy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości 
ok. 5 mm nad podłoŜem. JeŜeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego 
podgrzania (uplastycznienia), naleŜy podgrzać takŜe przestrzeń pomiędzy ścianą a 
materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. 

- W naroŜnikach zewnętrznych wykładzinę naleŜy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłoŜem. Następnie naleŜy wykonać cięcie po przekątnej. 

- W naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych uŜyć do spawania zgrzewarki termicznej. 
Końcówka do zgrzewania sznurowego  jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg 
winylowych.  

- Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych. W przypadku 
rur usytuowanych w pobliŜu ścian wykonać nacięcie w arkuszu i docisnąć wokół rury tak, 
by powstał kołnierz. Jeśli rura znajduje się blisko ściany, cięcie naleŜy wykonać tak, jak: 
jeśli osłona rury wykonywana jest:  
A) z wykładziny podłogowej - przygotowaną osłonę naleŜy dopasować do rury, następnie 
uŜywając kleju kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać brzegi wykładziny. 

B) Osłony prefabrykowane - zamontować wg wskazań producenta. 
Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur moŜna uŜyć odpowiedniego uszczelniacza do 
zgrzewów, bądź masy uszczelniającej (np. silikon). 
Uszczelniacz naleŜy stosować pomiędzy podłoŜem, a arkuszem winylowym. 

- W przypadku rur ściekowych zagiąć arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt 
odpowiadający środkowi rury. Wyciąć w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej 
niŜ średnica rury. Otwór wyciąć zaczynając od zgięcia. Ogrzać arkusz winylowy i wciśnij go 
w rurę. Odciąć nadmiar materiału noŜem. 

- Zgrzewanie. Otwory ściekowe, leŜące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzać arkusz i 
zaznaczyć usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wyciąć 
niewielki otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzać wykładzinę i wciśnąć 
pierścień w otwór. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadzić warstwę silikonu 
pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia. 

- Do frezowania wszystkich złącz stosować naleŜy  frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu 
twardego. DuŜe powierzchnie moŜna frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie 
termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposaŜonej w końcówkę do 
zgrzewania sznurowego. 

- Zgrzewać gorącym powietrzem przy uŜyciu końcówki do zgrzewania sznurowego.  
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
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Odcinanie rozpocząć w miejscu, gdzie rozpoczęte zostało zgrzewanie. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. NóŜ do odcinania nadmiaru 
zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy.  

- Uwaga.  
- Podczas mocowania listwy antypoślizgowej naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta wykładziny i listwy antypoślizgowej. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  

Wykonawca odpowiada za pełną kontrolę wykonywanych prac i uŜytych materiałów.  

Ogóle wymagania podano w specyfikacji technicznej-część ogólna 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 

–sprawdzenie grubości posadzki cementowej, masy samopoziomującej naleŜy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki. 

Odbiór robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i 
posadzek: 

–Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  
(Dz.U.  95.10.46). 
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–Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle ( Dz.U. 
97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140. 

–Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844) 

 
Ponadto przy odbiorze robót naleŜy sprawdzić: 

–Zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją projektową. 
–Prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń. 
–Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w 

budownictwie. 
–Protokoły sprawdzenia stanu podłoŜa. 

 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni gotowej ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje prace przygotowawcze, przygotowanie podłoŜa, ułoŜenie wykładziny,  dostarczenie 

materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

      Ogóle wymagania dotyczące płatności  uwzględnia umowa zawarta z Inwestrorem. 

10.  Przepisy związane 

          PN-EN 649:   Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne   

    pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania. 

          PN-EN 685:   Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-B-89002:  Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłgowe z 

poli(chlorku winylu). 

PN-EN 13813:  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały 

Właściwości i wymagania 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 INSTALOWANIE SPRZ ĘTU CHŁODZ ĄCEGO 

 
1.DANE OGÓLNE 

 

 1.1 Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w adaptowanych 
pomieszczeniach  przychodni piwnicy. Tj. montaŜ kanałów kratek, przepustnic, izolacji. Na 
dachu budynku posadowiona będzie centrala wentylacyjna wraz z całym osprzętem oraz zostanie 
wykonany montaŜ kanałów wentylacyjnych izolowanych i obłoŜonych płaszczem z blachy 
ocynkowanej lub aluminiowej. 

 

 Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 Ogólne wymagania 
Podstawą prac jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – 
wywiewnej w adaptowanych pomieszczeniach  przychodni -piwnicy. 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 
moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany  
i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny być obustronnie uzgodnione  
z inwestorem w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje  
o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny być kaŜdorazowo 
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez 
niego za konieczne równieŜ potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany  
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 
sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.). 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót określonych w niniejszej specyfikacji naleŜy stosować materiały 
określone w dokumentacji projektowej (określone urządzenia i materiały pomocnicze w 
dokumentacji, traktuję się jako urządzenia o minimalnych parametrach .Wszystkie inne 
urządzenia o lepszych parametrach mogą być zastosowane po uzgodnieniu z inwestorem).   

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Przy wykonywaniu prac budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
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Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących materiałów budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporządzenie 
zmieniające w/w rozporządzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w 
sprawie ustalenie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216)  
PE-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

 Przewody wentylacyjne  
Przewody i kształtki wykonać z blachy ze stali ocynkowanej (prostokątnej,kołowe) wg PN-B-
03434:1999 PN-EN  1505:2001 ; PN-EN 1506:2002 ; PN-EN 13180:2002(U)  o grubości wg  
BN 88/8865-04 i (05), elementy łączyć za pomocą połączeń z analogicznego materiału przy 
zachowaniu klasy A szczelności przewodów wg wg PN-B/760001:1996, Uwaga. Łączyć 
kołnierzami przez skręcanie poszczególnych elementów .Między kołnierzami naleŜy ułoŜyć 
uszczelkę do kanałów.. Kanały zaopatrzyć w niezbędne rewizje do ich okresowego czyszczenia. 
Kratki wentylacyjne montować albo za pomoca ramek montaŜowych i puszek rozpręŜonych albo 
bezpośrednio do sztucerów kanałów(w przypadku nawiewu lub wywiewu prosto w dół od 
kanału).Przepustnice po regulacjach naleŜy trwale oznaczyć i zablokować. 
 
 Izolacje cieplne i przeciwkondensacyjne 
Kanały powietrzne transportujące gorące lub zimne  powietrze  naleŜy izolować matami i 
płytami z wełny mineralnej  o grubościach zgodnych z normą energetyczną PN-77/M-34030 
oraz PN-EN ISO 12241  w osnowie  z folii aluminiowej. Grubość mnimalna izolacji dla 
nawiewu wewnątrz budynku g=30mm. Kanały prowadzące na zewnątrz budyku zaizolować 
wełną mineralną o grubości 50mm i pokryć płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. 
 Urządzenia wentylacyjne  
  
Dla zapewnienia higieny pracy w pomieszczeniach przychodni zaprojektowano układ 
nawiewno-wyciągowy N1/W1 realizowany przez centralę wentylacyjną dachową zblokowaną z 
gotowymi wyrzutniami i czerpniami dostarczanymi wraz z urządzeniem. Powietrze świeŜe 
oczyszczone przez filtr wstępny  a następnie ogrzane przez nagrzewnicę elektryczną w okresie 
zimowym. W okresie letnim powietrze podlegać będzie tylko filtracji. 

Elementami nawiewnymi będą kratki wentylacyjne . W pomieszczeniu mammografu i RTG 
kratki wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wywiew realizowany  równieŜ przez kanały ocynkowane A/I – izolowany tylko kanały 
prowadzone na zewnątrz budynku  wełną 50 mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 
Wyciąg z pomieszczeń za pomocą kratek wentylacyjnych – w pomieszczeniu RTG i 
mammografu ze stali nierdzewnej. Wyrzutnie zlokalizowano na dachu, lecz przy podejściu do 
montaŜ sprawdzić miejsce montaŜu celem oszacowania odległości od nowy wywiewek 
kanalizacyjnych. 

Centrala wyposaŜona w kompletną automatykę z moŜliwością zmiany parametrów powietrza 
nawiewanego. Klimatyzowanie pomieszczeń odbywa się za pomocą klimatyzatorów typu                    
„ Split”. 

Dla komfortu obiektu naleŜy wyposaŜyć centralę w kompletną automatykę wraz z falownikami 
na nawiewie i wywiewie celem dokładnej regulacji wydajności. Układ powinien być 
wyposaŜony w zabezpieczenie grzałek przeciw przegrzaniu 

Wentylatory łazienkowe i ścienne podłączyć i zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. 
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3. SPRZĘT 
Prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych będą prowadzone ręcznie oraz przy uŜyciu 
następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 

- elektronarzędzia i narzędzia warsztatowe 
- ucinacze 
- zestaw spawalniczy 
- urządzenie do gięcia i kształtowania blachy 
- wyciągarka 
- spręŜarka 

4.   TRANSPORT 
Transport materiałów będzie następował przy uŜyciu następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ przewodów i prefabrykatów  
- Przewody i prefabrykaty przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu lub układania 

naleŜy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, przewodów i prefabrykatów pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

- Połączenia nyplowe z uszczelką w przypadku rur np.SPIRO oraz nasuwkowe w 
przypadku przewodów prostokątnych, powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z 
wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury lub przewodu i wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić; wypełnienie 
powinno zapewnić moŜliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłuŜeniem 
termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań  
z instalacji na konstrukcję budynku. 

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytach na konstrukcji 
wsporczej z kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami 
gwintowanymi z metalowym kołkiem rozporowym. 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach 
ruchomych 

 
5.2. MontaŜ urządzeń 
Urządzenia montować naleŜy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno – 
ruchowymi. Centrale wentylacyjne i wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale 
przymocowaną tabliczkę znamionową, podającą: 

- nazwę producenta 
- charakterystykę techniczną urządzenia 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu 
- znak kontroli technicznej 
Przy montaŜu centrali szczególnie zwrócić uwagę na przepisy BHP. 
 
5.3. Roboty pomontaŜowe 
- Wszystkie uszkodzenia ścian po przebiciach, robotach demontaŜowych i rozkuciach 

naleŜy zlikwidować poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbą 
emulsyjną. 

 
Dodatkowe uwagi 
Priorytetem doboru kanałów wentylacyjnych były prędkości przepływu, które zostały utrzymane 
na poziomie 4-6 m/s.Kanały łączone za pomocą kołnierzy i uszczelek gumowych zaś okrągłe za 
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pomocą nypli lub muf system Spiro.Kanały okrągłe i prostokątne montujemy do ścian i sufitów 
zgodnie z rysunkami montaŜowymi.Wszelkie przejście przez przegrody budowlane wypełnić 10 
cm warstwą wełny.Centrale wentylacyjną posadowić i uruchamiać zgodnie z DTR zamieszczoną 
w tym projekcie.Zapewnić klasę szczelności instalacji A zgodnie z PN-EN 1507.Wszystkie 
materiały wykorzystane w instalacji powinny posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na 
rynku polskim, atesty higieniczne oraz atesty materiałów nierozprzestrzeniających ogień. 

 Wszelkie elementy instalacji naleŜy wykonać w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie 
drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich 
podpór i podwieszeń kanałów naleŜy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie 
kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, 
poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŜarowych, w których naleŜy 
zastosować odpowiednie klapy p.poŜ. montowane zgodnie z instrukcją Producenta. 

Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montaŜowe w wykonaniu ocynkowanym.              

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbędnych dla potrzeb regulacji a w szczególności 

na wszystkich rozgałęzieniach przewodów wentylacyjnych oraz przy elementach nawiewnych i 

wywiewnych naleŜy zainstalować przepustnice regulacyjno-pomiarowe .NaleŜy zamontować 

rewizje do czyszczenia kanałów wentylacyjnych. Styki izolacji naleŜy okleić samoprzylepną 

taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów naleŜy mocować dodatkowo przy 

pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów. W miejscach, w  których jest to niezbędne izolację 

naleŜy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje naleŜy wykonać zuŜyciem 

firmowych materiałów montaŜowych i akcesoriów. MontaŜ izolacji naleŜy przeprowadzić 

zgodnie z instrukcją producenta.Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL z 

2002 r. oraz postanowieniami aprobat ITB. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Jakość  robót  naleŜy kontrolować na bieŜąco. Na poszczególne etapy finalne  czy etapy robót 
ulegających zakryciu naleŜy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelności 
instalacji i zbiorników oraz próby funkcjonalne  muszą być odnotowane w dzienniku budowy i 
przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Nad prawidłowością wykonania robót i ich 
zgodnością z projektem kontrolę sprawować będą  Inspektor Nadzoru i  InŜynier Kontraktu 
powołani przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót  
powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Obmiar obejmuje pełny zakres robót w części technologicznej w następujących grupach 
obmiarowych  (zespołach instalacji i obiektów ):  
- Instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- Instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej. 
- Instalacja wody i odprowadzenia skroplin. 
- Roboty budowlane towarzyszące 

8. ODBIÓR TECHNICZNY 
8.1. Odbiór robót 
Odbiór końcowy moŜna wykonać po zakończeniu wszystkich robót montaŜowych  
i porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele 
generalnego wykonawcy, inwestora i uŜytkownika. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
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- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami  
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

- zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 

- ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montaŜowe 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 
czasie budowy 

- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a takŜe niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) naleŜy 
zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju 
w realizacji pozostałych robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690). 

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.  

PN-76/B-03420 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

 

PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi. 

 

PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
uŜyteczności publicznej. Wymagania 

 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  

PN-78/B-10440 
Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 

BN-84/8865-40 
Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i 
badania. 
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7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BRANśA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH 

 

SST 01 Wymagania ogólne 

 
Warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych, ochrony od 
poraŜeń, ochrony przepięciowej w budynkach uŜyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych 
i wilgotnych. 
Zgodnie z normą PN-IEC 60364 i istniejącą siecią energetyczną zastosowano układ sieci TN-S 
Cała instalacja wewnętrzna w remontowanych pomieszczeniach musi być wykonana w układzie 
TN-S. Przewody ochronne, połączeń wyrównawczych muszą być oznaczone na zielono-Ŝółto. 
Barwa zielono-Ŝółta moŜe słuŜyć jedynie do oznaczania i identyfikacji przewodów 
przeznaczonych do ochrony przeciw poraŜeniowej. Zaleca się , aby oznaczenie  tymi barwami  
był oznaczony cały przewód na  całej montowanej  długości, jeŜeli jest to technicznie 
niemoŜliwe  oznaczenia muszą się znajdować we wszystkich moŜliwych miejscach 
widocznych.  
Wszystkie materiały słuŜące do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody, osprzęt, 
aparatura i urządzenia posiadały certyfikaty, świadectwa dopuszczające w budownictwie i 
urządzenia oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia ciągi instalacyjne muszą 
być tak wykonane, aby istniało ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniały dostęp dla 
przeglądów i konserwacji.  Wszystkie instalacje muszą zapewniać ciągły przesył energii 
elektrycznej o właściwych  parametrach technicznych, stosownie   dla   potrzeb   remontowanych 
pomieszczeń.  NaleŜy przy wykonywaniu instalacji i ciągów instalacyjnych zapewnić 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasy przewodów naleŜy wykonywać w liniach prostych, i 
równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

W instalacjach odbiorczych naleŜy stosować odrębne obwody elektryczne do: 
1) oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego /dodatkowa Ŝyła przewodu zasilająca bloki przetwornic z 
baterią akumulatorów zainstalowanych w oprawie./ 
2/gniazd wtyczkowych 
3/gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niŜ 2 kW. 
 
Przewody opraw oświetleniowych ostrzegawczych układać na ścianach w listwach instalacyjnych, 
przejścia przez ściany w rurach ochronnych uszczelnionych.  

Gniazda wtyczkowe natynkowe naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem 
pomieszczeń. Gniazda uŜytkowe 230V w kaŜdym pomieszczeniu instalować wyłącznie ze 
stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny od góry. Przewód 
fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku, 
przewód PE w zacisku bolca ochronnego. Gniazda 1-fazowe ogólne w kolorze białym z 
wkładkami blokującymi. Cała instalacja zaprojektowana została przewodami miedzianymi.  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
W instalacjach elektrycznych zaprojektowano następującą ochronę; 
-ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym 
-ochronę od przeciąŜeń i zwarć 
-ochronę od oddziaływania cieplnego 
-ochronę od zwarć doziemnych 
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SST.02 Wymagania szczegółowe 

Przed przystąpieniem do robót montaŜowych zapoznać się z dokumentacją. 

l/ Przygotować niezbędne materiały i osprzęt 
2/ wytyczyć trasy instalacji 
3/ wykonać niezbędne przepusty umoŜliwiające montaŜ instalacji. 
 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 

- przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. Rury w podłodze naleŜy układać w bruzdach uprzednio 
wykutych i odpowiednio w nich mocowane. 

Łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego złączek. Przewidzieć otwory 
rewizyjne w rurach układanych w podłodze. Rury nie mogą być naraŜone na napręŜenia 
mechaniczne. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów w rury osłonowe naleŜy 
sprawdzić prawidłowość i przelotowość wykonanego orurowania. 

Wciąganie przewodów wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Przewody na 
całej długości odcinka rury nie mogą  mieć połączeń w rurze. Przewody muszą być ułoŜone 
swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać 
przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego 
rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŜyniera. 

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. 
Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

OSPRZĘT INSTALACYJNY 

Puszki elektroinstalacyjne gniazd i łączników, puszki rozdzielcze , przelotowe i łączące puszki 
odgałęźne- naleŜy stosować odpowiednie dla przekrojów przewodu i dla systemu odcinka 
instalacji: natynkowe,  znormalizowane. 

Stopień ochrony minimum IP 2X, wytrzymałość elektryczna izolacji -2kV, wykonane z 
materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących płomień -samogasnące.  

Rozdzielnice wewnętrzne RTG i Mammografu w obudowach izolacyjnych natynkowych 
modułowych o stopniu ochrony IP 31 z drzwiczkami metalowymi lub izolacyjnymi 
zamykanymi na zamki z kluczem.  

SPRZĘT INSTALACYJNY łączniki i gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia do 
instalacji natynkowych. 

Stopień ochrony nie mniejszy niŜ IP 2X a wykonaniu szczelnym niemniejszym niŜ IP 44 

Napięcie znamionowe 250V 50Hz, prąd znamionowy: gniazda wtyczkowe 16A. 

Obudowy wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomień -samogasnące. 

 

INSTALACJE NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ 

Obudowy osprzętu ,sprzętu ,opraw oświetleniowych i innych urządzeń powinny być w 
wykonaniu szczelnym oraz zapewnić ochronę minimum IP 33. 

 
KOMPLETNOŚĆ INSTALACJI 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnych, w pełni sprawnych i spełniających 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, Ŝe Wykonawca powinien 

uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione 

w załaczonych zestawieniach materiałowych takie jak: wsporniki, uchwyty montaŜowe, rurki 

instalacyjne, dławiki kablowe na wprowadzeniach itp. 

 
 
SST 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 INSTALOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ 

OPRAW ELEKTRYCZNYCH, PRZEWODÓW INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH  
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( INSTALACJA   ELEKTRYCZNA  GNIAZD    WTYKOWYCH, O ŚWIETLENIA 
OSTRZEGAWCZEGO  KOD CPV 45311000-0, 45311100-1) 

1.WSTĘP. 

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne” 

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione 

zostały w SST 01 „ Wymagania ogólne" 

Wymagania szczegółowe przedstawione zostały w SST 02 „Wymagania szczegółowe". 

2.MATERIAŁY 

Szczegółowe wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót „ 

Wymagania Ogólne" i „Wymagania Szczegółowe oraz: 

- oprawy ostrzegawcze natynkowe Ŝarowe 60W z piktogramem oznaczającym promieniowanie 

- gniazda 1-fazowe natynkowe w kolorze czerwonym z wkładką blokującą montowane w zestawy 

- listwy instalacyjne dwukomorowe natynkowe z akcesoriami  

- kanały instalacyjne natynkowe z akcesoriami 

- rury plastikowe fi 100mm z otworami rewizyjnymi 

- korytko kablowe metalowe 100x50mm 

- przewody kabelkowe OMY 2x1.5 

- przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm2 

- przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 

- przewód giętki OWY3x6 mm2 

- kabel YKY 5x25 

- kabel sterowniczy YKSY 7x1.5 

- kaseta sterownicza wentylacji z przyciskami zał/wył. I sygnalizacją stanu pracy 

- wyłącznik awaryjny mammografu 2 pol. 40A n.t. z pokrętłem czerwonym blokowanym kłódką 

- wyłącznik awaryjny dłoniowy RTG  

- kaseta zał/wył zasilanie RTG 

- interkom do komunikacji głosowej między Sterownią i Gabinetem RTG 

3.SPRZĘT 

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione 

zostały w SST 02 „ Wymagania szczegółowe" 

Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY3x2.5 n.t. w listwach instalacyjnych z 

przegrodą. Napięcie robocze izolacji 750V. Wszystkie gniazda muszą posiadać bolec 

ochronny.  
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Instalacje oświetlenia ostrzegawczego wykonać na ścianach n.t. w listwach instalacyjnych 

przewodami YDYp 3x 1.5, montowane nad drzwiami wejściowymi do RTG i Mammografu.   

W pomieszczeniach suchych osprzęt zwykły, w pomieszczeniach wilgotnych sprzęt i 

osprzęt powinien zapewniać ochronę o stopniu minimum IP 55. 

Instalacja zasilania i sterowania RTG i mammografu prowadzona w podłodze w rurach fi 

100mm z otworami rewizyjnymi. Kaseta sterownicza zał/wył RTG wys. MontaŜu 1.3m, 

wyłącznik awaryjny RTG wys. 1.7m. 

Przy zasilaniu urządzeń zostawić zapas 2m przewodu dla podłaczenia. 

Zasilanie centrali wentylacyjnej na dachu budynku kablem YKY5x25 prowadzonym z TG w 

kanale instalacyjnym na ścianie i w korytkach metalowych 100mm nad sufitami 

podwieszanymi. Na zewnętrz prowadzony w korytku kablowym 100mm na konstrukcji 

mocowania kanałów wentylacyjnych. Przewód sterowniczy prowadzić razem z linią zasilająca. 

Wentylatory wewnętrzne z opóźnionym wyłączeniem zasilane z wyłączników oświetlenia 

przewodami YDY 4x1.5 n.t. w listwach instalacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej 

wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”. 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 3 –„Odbiory 

instalacji i niezbędne protokoły”. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO - 

"Wymagania Ogólne" 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

STO – „Wymagania Ogólne” 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 

–„Wymagania Ogólne” 

10. Przepisy związane 
-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem napięcia. 
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- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 

Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 1999   

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 

Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym 

- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 

ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych - 

Ochrona przeciwpoŜarowa 

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego - Oprzewodowanie -  ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

- PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 

- PN-901 E-05029.      - Kod do oznaczania barw. 

- PN-921 E-05031.      - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed poraŜeniem elektrycznym. 

- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}. 

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  Część 1 : Miejsca pracy we 

wnętrzach 
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SST 2 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych KOD CP V 45315700-5 

 

1.WSTĘP. 

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne” 

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione 
zostały w SST 01 „ Wymagania ogólne" 
Wymagania szczegółowe przedstawione zostały w SST 02 „Wymagania szczegółowe". 

2. MATERIAŁY 
Szczegółowe wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót ' 
Wymagania Szczegółowe" oraz  
- rozdzielnica RTG w obudowie natynkowej modułowej min. 48mod. 
- aparaty modułowe jednego producenta  

3 . SPRZĘT 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
"Wymagania Ogólne". W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Wymagania Ogólne". W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w SST 02 

„ Wymagania szczegółowe" 

Rozdzielnia RTG zaprojektowana została w obudowie natynkowej, modułowej, zamykanej na 

klucze patentowe.  Wszystkie obwody w rozdzielnicy zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi. 

Tablica i aparaty muszą być odpowiednio opisane, nazwa tablicy lub rozdzielni, schemat tablicy i 

opis aparatów i zabezpieczanych obwodów. Tablicę montować tak by górna krawędź 

rozdzielnicy nie była wyŜej niŜ 2m od podłogi, końcówki kabli wyposaŜyć w oznaczniki. 

Przewody wprowadzać do przedziału aparatowego i  podłączać bezpośrednio pod aparaty rozdzielcze. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w specyfikacji technicznej wykonania 

robót w obiekcie "Wymagania Ogólne'. 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 3 – „Odbiory 

instalacji i niezbędne protokoły”. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 

"-Wymagania Ogólne" 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

STO – „Wymagania Ogólne” 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 

STO-„Wymagania Ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostały podane w SST 1 pkt.10 
„PRZEPISY ZWIĄZANE” 
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SST 3. Instalowanie okablowania strukturalnego  

KOD CPV 45314320-0 
           
            

1.WSTĘP. 
1.1 Nazwa zadania oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne” 
 
1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

budowę  instalacji okablowania strukturalnego oraz instalację elektryczną dedykowanych gniazd 230V 

opisanego w pkt. 1.2. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania . 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów omówiono w SST 02 'Wymagania szczegółowe'. 

Do budowy sieci strukturalnej naleŜy uŜyć: 
1.przewód STP kat.5e 
2.gniazda RJ45 kat.5e montowane w puszkach n.t. w zestawach z gniazdami  dedykowanymi 

230V 
3.listwy i kanały instalacyjne PCV z pokrywami i przegrodami, łukami i rozgałęźnikam. Na 

odcinkach wspólnego prowadzenia przewodów STP i przewodów energetycznych 
stosować przegrody separacyjne. 

4.punktu dystrybucyjny LPD-R zlokalizowany w pomieszczeniu pomocniczym 
Mammografu nr 26/27 na ścianie w szafie wiszącej 10” 5U. Skrzynka wyposaŜona w 
panel krosowy 10”, przełącznik sieciowy 8 lub 16 portowy 10” 10/100Mbps oraz panel 
organizacyjny /szczotki/. Zasilanie urządzeń aktywnych z rozdzielnicy T-RTG-M z 
oddzielnego zabezpieczenia. 
 

3. SPRZĘT 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST0 1 "Wymagania ogólne". 

 

5.2 Ogólne ustalenia dotyczące robót 

1.  Okablowanie musi być wykonane przez firmę posiadającą waŜny certyfikat instalatora danego 
systemu okablowania (kopia certyfikatu dołączona do dokumentacji przetargowej). 
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2. Przewody okablowania kat.5e prowadzić w systemie listew i kanałów instalacyjnych n.t. 
Gniazda RJ45 kat.5e montowane w puszkach n.t. w zestawy . 

3. Przewody STP, gniazda RJ45, szafa PD oraz jej wyposaŜenie muszą być produktami jednego 
producenta. 

4. Okablowanie strukturalne wykonane w topologii gwiazdy.  

5. Przejścia przez stropy i ściany chronione przepustami z rur winidurowych RL. 

6. Po wykonanej instalacji naleŜy dostarczyć w terminie do 4 tygodni dokumentację 
powykonawczą zawierającą: 

1. opis zastosowanych technologii i materiałów, 

2. rysunki przebiegów kablowych w budynku, 

3. schemat połączeń logicznych, 

4. rysunek punktu dystrybucyjnego z wyposaŜeniem, 

5. raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 
 
Wszystkie dodatkowe wytyczne, które naleŜy zachować przy planie zachowania jakości i 
tworzeniu dokumentacji powykonawczej zawarte są w normie PN-EN 50174-1. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić 
następujące pomiary:  
- Zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i skrzyŜowania z innymi 

instalacjami. 
- Sprawdzenie przewodów sygnałowych 

Przewody sygnałowe powinny zostać sprawdzone pod względem parametrów kwalifikujących 
okablowanie jako kat. 5e. 
Po zakończeniu inwestycji tj. zainstalowaniu systemu okablowania, instalator wspólnie  z 
przedstawicielem producenta systemu dokona pomiarów parametrów statycznych i 
dynamicznych sieci - okablowania poziomego (miedzianego) w sposób zgodny z 
wymaganiami norm ISO/IEC 11801, EN 50173, TSB - 67, TSB - 95. 
Zgodnie z normą zmierzone zostaną następujące parametry kanału logicznego poziomego: 
- poprawności i ciągłości wykonanych połączeń (WIRE MAP) 
- długości (Lenght) 
- rezystancji pętli (Loop resistance) 
- pojemności wzajemnej par (Capacitance) 
- impedancji (Impedance) 
- tłumienia (Attenuatio) 
- przesłuchu zbliŜnego (NEXT) 
- róŜnicy tłumienia i przesłuchu (ACR) 
- przesłuchu zbliŜnego między kablowego (PowerSum NEXT) 
- tłumienia odbitego (Return Loss) 
- róŜnicy przesłuchu zdalnego i zbliŜnego między parami (Pair-to-pair ELFEXT) 
- róŜnicy przesłuchu zdalnego i zbliŜnego międzykablowego (PowerSum ELFEXT) 
- propagacji opóźnienia (Propagation Delay) 
- opóźnienia wzajemnego par (Delay Skew) 

Po przeprowadzeniu wszystkich testów i pozytywnym ich wyniku, okablowanie zostanie 
przekazane Odbiorcy protokołem zdawczo-odbiorczym i certyfikowane przez producenta 
systemu. 
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum 
III poziomem dokładnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE 
DTX). 
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7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO- 
"Wymagania Ogólne" 
Jednostka obmiarowa : jednostką obmiarowa jest: 1m dla układanych kabli 1szt 

zainstalowanych elementów systemu 1 szt dla dostawy i uruchomienia oprogramowania 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
STO – „Wymagania Ogólne” 
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników 

przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej. 

 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne” 

1.10. Przepisy związane 
 
- EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Czesc 1: 
Wymagania ogólne 
- EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Czesc 2: 
Budynki biurowe; 
Normy europejskie pomocnicze : 
- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Czesc 1- Specyfikacja 
i zapewnienie jakosci; 
- PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Czesc 2 - Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynków; 
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Czesc 3 – Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynków; 
- PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Badanie 
zainstalowanego okablowania 
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połaczen wyrównawczych i uziemiajacych w budynkach z 
zainstalowanym sprzetem informatycznym; 
1.System okablowania oraz wydajnosc komponentów musi pozostac w zgodzie z wymaganiami 

normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi lub 
amerykanskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B 
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SST 4. Odbiory instalacji i wymagane protokoły 
  
Procedury odbiorów poszczególnych robót 
 

1.ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

Odbioru między operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego 

pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników,  którzy uczestniczyli 

w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym moŜe uczestniczyć 

przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora. 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym naleŜy sprawdzić zgodność odbieranych robót z 

projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach 

międzyoperacyjnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

Z kaŜdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony 

protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych 

robót i ewentualne zalecenia, które naleŜy wykonać przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy. 

1.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór dotyczący całokształtu 

robót zleconych jednemu pośród wykonawców (podwykonawców) 

Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie ,w obecności inwestora. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z 

odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki naleŜy wpisać 

do dziennika budowy, w tym równieŜ wyniki oceny jakości. Częściowy odbiór powinna 

przeprowadzić komisja powołana przez inwestora /zamawiającego/.W skład komisji 

powinni wchodzić    przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, 

kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru częściowego naleŜy 

spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone 

terminy ich usunięcia.   

 

ODBIÓR KOŃCOWY 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza 

inwestorowi instalację do końcowego odbioru. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora. 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje 

-sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 

-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

-oględziny instalacji, 

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed poraŜeniem 

prądem elektrycznym, 

-badania i próby pomontaŜowe, 

-próby rozruchowe, 
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-sporządzenie protokołu odbioru. 

 

Badania i pomiary odbiorcze dotyczące instalacji lub urządzeń elektrycznych mają 

potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań 

odbiorczych obejmuje co najmniej następujących prób i sprawdzeń. 

-sprawdzenie dokumentacji 

-oględziny instalacji(urządzenia) 

-próby i pomiary parametrów 

-sprawdzenie funkcjonalne działania układu 

Dobór właściwej metody pomiarów 

Zastosowana metoda wykonywania  pomiarów  powinna     być  metodą najprostszą, 

zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów 

wynika ze  znajomości  obiektów mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej 

obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewnić wiarygodność ich 

przeprowadzania     (wzorce,     metodyka,     kwalifikacje     wykonawców,     protokoły). 

Zastosowanie nieprawidłowej  lub mało znanej metody i niewłaściwych przyrządów 

pomiarowych  moŜe  być  przyczyną zagroŜenia   ,   w  następstwie   dopuszczenia  do 

uŜytkowania    urządzeń ,    które     nie     spełniają    warunków     skutecznej     ochrony 

przeciwporaŜeniowej. 

Zasady wykonywania pomiarów 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać osoby wyłącznie posiadające aktualne 

zaświadczenia  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca 

pomiary moŜe korzystać z osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifkacyjnego, lecz 

musi ona być przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Przy   wykonywaniu   wszystkich   pomiarów   odbiorczych   i   eksploatacyjnych  naleŜy 

przestrzegać następujących zasad: 

a/ pomiary powinny być wykonane w warunkach identycznych lub zbliŜonych do 

warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 

b/ przed przystąpieniem do pomiarów naleŜy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 

przyrządów (kontrola, próba itp.) 

c/ Przed    rozpoczęciem pomiarów naleŜy dokonać oględzin badanego obiektu dla 

stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości 

połączeń. 

d/ przed przystąpieniem do pomiarów naleŜy zapoznać się z dokumentacją techniczną 

celem poprawnego sposobu wykonania badań. 
 
 
 
 
 
 
 
 


