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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Obiekt:             Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju 

Adres:           ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

dz. nr  164, obr. 0005 Stary Zdrój  

Zadanie:        Rozbudowy systemu Okablowania Strukturalnego wraz z pomieszczeniem Serwerowni. 

Inwestor:           SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA  

    ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

1.2. Przedmiot i zakres robót ST 

 Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są  wymagania   ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

111.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.1.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.1.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.1.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe    służące    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porządku,    jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

1.1.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.1.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.1.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.1.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1111. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.1.13. dokumentacji budowy - należy przez to projekt wykonawczy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,  

1.1.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.1.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1117. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

1.1.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.1.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.1.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 

zm.). 

1.1.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.1.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.1.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.1.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.1.25. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

1.1.26. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.1.27. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.1.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.1.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.1.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.1.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.1.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 

późn. zm.). 

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 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 bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.1.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
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(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.1.39. normach europejskich - 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. 

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.1.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.1.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
1.5.1. Nazwa i kod głównego przedmiotu zamówienia: 
Roboty budowlane kod 45000000-7 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 

komplety SST. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    pyłami    lub   substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
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materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZĘTU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: organizację wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, 

ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 

transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedurę 
pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 

przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 



                                                                                                               
 

11 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inwestorowi i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę . 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

 

 

 

9. ROZLICZANIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

• Rozliczenie robót zgodnie z umową o prace budowlane 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    krawężników,    barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA 

10.1    Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
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1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
ROZBIÓRKOWE (KOD CPV 45111100-9) 

 
 
 
 
 
 

Obiekt:             Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA 

w Kudowie-Zdroju 

Adres:           ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

dz. nr  164, obr. 0005 Stary Zdrój  

Zadanie:        Rozbudowy systemu Okablowania Strukturalnego wraz z 

pomieszczeniem Serwerowni. 

Inwestor:           SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA  
  ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Obiekt:             Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju 

Adres:           ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

  dz. nr  164, obr. 0005 Stary Zdrój  

Zadanie:           Rozbudowy systemu Okablowania Strukturalnego wraz z pomieszczeniem Serwerowni. 

Inwestor:          SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA  

    ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych oraz przygotowawczych. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 

występujących w obiekcie oraz wywiezienie i utylizację gruzu z robót rozbiórkowych.  

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi: 

- rozbiórka stolarki drzwiowej przeznaczoną do wymiany 

- rozbiórka stolarki okiennej przeznaczoną do wymiany 

- rozbiórka parapetów lastrykowych 

- rozbiórka ścianki działowej 

- rozbiórka grzejnika w pomieszczeniu serwerowni 

- rozbiórka pionu c.o. w pomieszczeniu serwerowni 

- rozbiórka posadzki w pomieszczeniu serwerowni 

Zostaną wykute poszerzone istniejące otwory drzwiowe. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. 2.1. Dla w/w robót materiały nie występują. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 
3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywać lekkimi narzędziami elektrycznymi 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu samowyładowczymi. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.3. 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. 

(1) Materiał   poza   obręb   budynku   znosić   lub   spuszczać   rynnami   w   sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

(2) Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\ 
6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi są m3, m2, szt. w zależności od rodzaju robót rozbiórkowych. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) 
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu   i   powszechnego  zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 

lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

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

w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie: 

- określonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i   ilości   robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 Wynagrodzenia za roboty towarzyszące nieulegające odbiorowi (np. wywiezienie i utylizacja gruzu) stanowi składową 

roboty podstawowej. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje Inspektora Nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B.02. ROBOTY MUROWE 
(Kod CPV 45262500-6) 

 
 
 
 

Obiekt:             Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA 

w Kudowie-Zdroju 

Adres:           ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

dz. nr  164, obr. 0005 Stary Zdrój  

Zadanie:        Rozbudowy systemu Okablowania Strukturalnego wraz z 

pomieszczeniem Serwerowni. 

Inwestor:           SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA  
  ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

 
 
 
 

 

 

 

 

AUTOR: 

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pątnów Legnicki, październik 2021 

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Obiekt:             Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju 

Adres:           ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

dz. nr  164, obr. 0005 Stary Zdrój  

Zadanie:        Rozbudowy systemu Okablowania Strukturalnego wraz z pomieszczeniem Serwerowni. 

Inwestor:           SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA  

    ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych oraz robót towarzyszących. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują : 
- Murowanie ścian z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 gr.24cm 

- Murowanie ścian z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 gr.11,5cm 

- Zamurowanie otworów ceglą pełna klasy 15 na zaprawie 5MPa 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 gr.36cm 
2.4. Bloczki z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 gr.17,5cm 
2.5. Zaprawa gotowa do cienkich spoin 
2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

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

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Wymagania ogólne: 

a) Mur należy wykonywać warstwami,  z zachowaniem   prawidłowego wiązania  i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
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zachowaniem zgodności ze stanem istniejącym 

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

Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\ 
6.2. Materiały 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu , 

liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 

6.4. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie.  

6.5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m3, m2 i kg – w zależności od rodzaju robót. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

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

8.2. 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) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

 
8.3. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
8.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) 
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.5. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

 
8.6. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót zgodnie z umową o prace budowlane. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych Część I: Elementy murowe ceramiczne 

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

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 użytku. 

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. 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 - 

1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin 

wewnętrznych. 

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 umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 

wewnętrznych obiektu. W zakres robót wchodzi: 

Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III  

Wykonanie okładziny ściennej z płytek 

Wykończenie tynków gładzią gipsową 
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 Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139) 

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

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

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

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

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 należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż+5°C. 

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

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

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Gładź gipsowa o zwiększonej twardości 
2.5.. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
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poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 

przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 

narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 5.4.  

5.4. Wykonywanie gładzi 
Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być: • stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania 

podłoży wynosi: - dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich – min. 1 tydzień na każdy cm grubości - 

dla ścian betonowych – co najmniej 28 dni, • suche, • równe – maksymalna grubość warstwy to 2 mm, • oczyszczone – z 

warstw mogących osłabić przyczepność masy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 

olejnej i emulsyjnej. • zagruntowane - emulsją gruntująca –. Ponadto wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z masą 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Przygotowanie masy  

Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z czystą wodą, stosując proporcje podane w Danych Technicznych, w 

zależności od przewidzianego sposobu nakładania gładzi (masa do nakładania maszynowego powinna być przygotowana z 

maksymalną zalecaną ilością wody). Pozostawić na ok. 5 min do samoczynnego namoczenia gipsu wodą. Wymieszać ręcznie 

lub mechanicznie (wiertarką z mieszadłem do gipsu) do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po przygotowaniu masę należy 

wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny. Nakładanie masy Masę można nakładać ręcznie lub maszynowo. Przy nakładaniu 

ręcznym zaleca się używanie gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miarę postępu prac sukcesywnie masę wygładzać. 
Nakładać ją na ściany pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów 

masę nakładać pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Przy nakładaniu maszynowym 

wykonać natrysk, prowadząc lance urządzenia w odległości ok. 1 m od podłoża poziomymi, zachodzącymi na siebie pasami. 

W przypadku przerwy w nakładaniu masy powyżej 1 godziny, kosz zasypowy i wężownicę trzeba dokładnie oczyścić i 
przepłukać czystą wodą. Bezpośrednio po natrysku uzyskaną powierzchnię wyrównać za pomocą stalowej pacy. W obu 

przypadkach grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm.  

Szlifowanie gładzi  

Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 

niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.  
Prace wykończeniowe  

Tapetowanie lub malowanie można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Do malowania można stosować farby akrylowe lub 

lateksowe. Przed malowaniem, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed 

układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją gruntującą. 
5.5. Wykonywanie okładzin ściennych z wykładziny homogenicznej 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta wykładziny homogenicznej. Naroża zabezpieczyć systemowymi 

narożnikami 

6. Kontrola jakości . 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów między operacyjny ch podłoża i materiałów, 

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo zapisane w protokole. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
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zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacj ą techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 

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

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj ących z podłoża, 

pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową o prace budowlane 

10. Przepisy związane 

PN-B-10104  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, 

wytwarzane na miejscu budowy 

PN-B-10110  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne 

PN-EN 13914  Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 

PN-EN 998  Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.  

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
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1. Część ogólna. 
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych na 

przedmiotowym zadaniu. 

1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

B.00.00.00 (Wymagania ogólne). 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) 

pkt. 2. 

2.1. zaprawa samopoziomująca 

2.2. wykładzina winylowa rozpraszającą ładunki elektrostatyczne (antystatyczną). Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo 

intensywne natężenie ruchu. Grubość całkowita: 2 mm. Antypoślizgowość: R9. Ognioodporność: Bfl-s1. Wykładzina 

przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej. Wzdłuż ścian ułożyć systemowe listwy przypodłogowe z wykładziny  

3.  Sprzęt. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3. 

3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, 

wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obsługujące   

sprzęt   winny   być   odpowiednio przeszkolone.  

3.3  Rodzaj sprzętu: dowolny. 

4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4. 

4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 

wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, 

na zginanie - 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilosc cementu nie powinna być 
większa niz 400 kg/m . 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 

prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt. 6. 
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6.2 Badania przed przystąpieniemdo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone 

materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST). 

6.3 Badania w czasie robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac -odchyłki i tolerancje. 

6.4 Badania w czasie odbioru. 

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: zgodność z dokumentacj ą 
proj ektową, jakość zastosowanych materiałów, prawidłowość montażu, szczelność połaci , połączeń, obróbek. 

estetyka, 

7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7. 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych opisanych w 

przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8. 

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

zgodność z dokumentacj ą proj ektową i SST, rodzaj    i   jakość   
zastosowanych   materiałów ST B 00.00.00): prawidłowość montażu, 

estetyka. 

Wymagania: 

powierzchnia gładka, równa, 

dopuszczalne nierówności - max 2 mm na długości łaty 2 m i max 4 mm na długości 

pomieszczenia 

spoiny przebiegające prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na całości pomieszcz. 

Niedopuszczalne pęcherze, widoczne zgrubienia kleju pod wykładziną 
8.4 Odbiór. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 

9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 

9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 

9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane 

10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

10.3  Normy: 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu 

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków 

wypływowych z dnem stożkowym i płaskim 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania 

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006 

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-C-89355:1997  Kleje. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubka wypływowego 

PN-EN 1931:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7 
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izolacji wodochronnej dachów. Określanie przenikania pary wodnej 

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Zasady 

ogólne 

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki 

badań folii i płyt 

ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych 

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003 

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego 

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek - Definicje i wymagania techniczne 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

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



                                                                                                               
 

29 
 

 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B.05. ROBOTY MALARSKIE 
(Kod CPV 45442100-8) 

 
 
 
 

Obiekt:             Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” 

MSWiA w Kudowie-Zdroju 

Adres:           ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 

dz. nr  164, obr. 0005 Stary Zdrój  

Zadanie:        Rozbudowy systemu Okablowania Strukturalnego wraz z 

pomieszczeniem Serwerowni. 

Inwestor:           SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA  

    ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pątnów Legnicki, październik 2021 



                                                                                                               
 

30 
 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające w zakresie robót malarskich 

występujących w obiekcie przetargowym: 

• Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonowa 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, 

płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 

właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i 

różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu 

nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 

wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, 

kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 

suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000 - 7, pkt. 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.1. Farby budowlane gotowe 
2.1. Farba akrylowo-lateksowa odporna na szorowanie 

Akrylowo lateksowa farba emulsyjna - super wydajna, o podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest do 

dekoracyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Do 

stosowana wewnątrz budynków na takie podłoża jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo 
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gipsowe, tapety). AKRYL W PLUS jest wysokiej jakości ekologicznym wyrobem wyprodukowanym według nowoczesnej 

technologii, doskonale kryje, nadaje malowanemu podłożu matowy wygląd, zapewniając przy tym doskonałe parametry 

"oddychania" ścian. 

- podwyższona odporność na szorowanie i zmywanie 

- łagodny zapach 

- idealne krycie powierzchni 

- doskonały efekt dekoracyjny 

Przygotowanie podłoża: 
AKRYL W PLUS wymaga podłoża mocno związanego, suchego, równego, bez spękań, oczyszczonego ze starych, 

łuszczących się powłok malarskich, wolnego od kurzu. W przypadku problemów z tłustymi plamami oraz stwierdzenia 

potrzeby wzmocnienia, a tym samym redukcji chłonności należy zastosować Aktiv Grunt ewentualnie Reno Grunt. W 

przypadku podłoży o nieznacznie podwyższonej chłonności można wykorzystać do tego celu AKRYL W PLUS 

rozcieńczony woda zdatną do picia w stosunku 1:1. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba 

dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy 

umyć wodą z dodatkiem detergentu.  

Przygotowanie produktu: 
Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). Do osiągnięcia 

wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest 2-krotne malowanie. Dla odświeżenia powierzchni 

malowanych wcześniej na biało wystarczające powinno być 1-krotne malowanie (równomiernie naniesiona warstwa 

wałkiem). Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunków (przy 

20oC i 60% wilgotności powietrza). Dla kolorów wykonanych na bazie C niezbędne jest malowanie podkładowe 

wykonane rozbiałem wybranego koloru. Podkład należy wykonać następująco: do części gotowego koloru wykonanego na 

bazie C dodaj 15 % niezakolorowanej bazy A. Dozwolone jest również wykonanie białego podkładu, ale tylko dla 

powierzchni gładkich lub o bardzo niewielkiej fakturze.  

Sposób nakładania: 

 Farba AKRYL W PLUS może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), przy 

czym do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą pitną (ok. 0,05-0,10 litra wody na 1litr farby); w 

szczególności na powierzchniach o znacznej porowatości. Zalecamy następujące rodzaje wałków: flock, welur, wełniany. 

2.4. Farby  niezależnie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiadać wymaganiom   norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5. Środki gruntujące 

2.5.1. Przy malowaniu farbami: 

na chłonnych podłożach należy stosować gruntowanie. 

2.6. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- środki do ściągani farby z elementów drewnianych 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

Farby   pakowane   należy   transportować   zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
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lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby 

lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Tynki zwykłe 

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków 

powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte 

wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 

1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

2.4.1. Drewno 

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane 

należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie 

wody), np. pokostem, wówczas impregnacja może być mało skuteczna.  

Przed impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.  

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 

0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w 

miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 

wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł 

ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 

zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
informacje o ewentualnym  środku  gruntującym   i  o  przypadkach,   kiedy należy go stosować, 
sposób przygotowania farby do malowania, 

sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

·    krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 

czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne  roboty malarskie można rozpocząć,  kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 

prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt.  

5.5.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 

reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacją projektową 
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d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  powłok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża.  

5.6. Wykonanie impregnacji 
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać 
kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne 

przerwy, aby nastąpiło dobre chłonięcie impregnatu. 
5.7. Gruntowanie. 
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane 

do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

·  dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

·  dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

·  tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą czystą 
ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę 
podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
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• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6.7. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową ST i 

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 

ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

•   sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki 

z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 

szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 

oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 

uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
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podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na 

przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać 
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem   odbioru   częściowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację   projektową   z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 

w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 

Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 

Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 

Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 

ślusarki drzwiowej. 

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 umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 

stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i osłon grzejnikowych 

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 Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stolarka 
Okno PCV rozwierno-uchylne w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K).  

Drzwi wewnętrzne, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o odporności ogniowej EI60 i klasie 

antywłamaniowej C. Skrzydło drzwiowe wykonane  z ognioodpornej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, oraz ramy 

drewnianej. Całość obłożona płytą HDF  z okleiną CPL. Kolor okleiny zbliżonej do już wymienionych drzwi w obiekcie. 

Trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe.  Zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową oraz antywłamaniowa. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz. Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej, wandaloodporna. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi.  

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 

przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić 
i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 

pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
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Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 

ITB. 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z 

uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
• Zgodnie z umową o prace projektowe. 
10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 

wykonaniem instalacji w przebudowywanym pomieszczeniu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 

zmodernizowanej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz grzewczej . Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robot: 

- Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd. 

- przebudowa instalacji co.  

- Wykonanie izolacji instalacji. 

- Wykonanie prób i odbiorów technicznych. 

- Montaż urządzeń z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1. MATERIAŁY I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT 
Istniejące grzejniki typu; K22-50/50 – należy zdemontować. Istniejący pion na odcinku od pod stropem piętra niżej do miejsca 

nad posadzką piętra wyżej należy zdemontować i wykonać nowy odcinek pionu umieszczony w bruździe nowoprojektowanej 

ściany. 

Nowoprojektowany odcinek pionu wykonać z rury stalowej o średnicy zdemontowanej. 

Przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi typu: Thermaflex lub równoważne zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi gr. 30mm.  

1.1. Uwagi 
Przy prowadzeniu przewodów centralnego ogrzewania należy zachować minimalne odległości od elementów innych 

instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi określonymi w Warunkach Technicznych – Dz. U.  z 15.04.2002 nr 75. 

Miejsce zamontowania  grzejników, średnice oraz trasę prowadzenia przewodów,  pokazano na rysunkach.  

Po zakończeniu prac montażowych rurociągi poddać na próbie ciśnieniowej na ciśnienie Pprób=1,5Prob za pomocą 
pompki wodnej. 

Zalecana grubość izolacji właściwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z 6 listopada 2008r: 

- średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm 

- średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm 

Współczynnik K obliczono na podstawie normy PN-EN ISO 6946. Obliczenia hydrauliczne instalacji przeprowadzono 

za pomocą programu Instal CO. Założone parametry czynnika grzewczego z tz/tp=75/65/20 oC. 

1.2. Wykonawstwo  
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powierzyć wyspecjalizowanej firmie, posiadającej   uprawnienia   do  

wykonania  instalacji sanitarnych  i   pracujących  pod  nadzorem  osób  z  odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Prace 

związane z montażem instalacji i armaturyzabezpieczającej należy prowadzić zgodnie z Technicznymi Warunkami Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych CZ.II, wg Poradnika „Instalacje z rur miedzianych„ wydanym przez Ośrodek Badawczo 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal-Cobri, oraz obowiązującymi normami polskimi. 

1.3. Odbiór instalacji  
Instalację centralnego ogrzewania po wykonaniu przebudowy i wykonaniu prób szczelności należy w obecności 

inspektora nadzoru przekazać protokółem Inwestorowi do eksploatacji. 

1.4. Ogólne warunki BHP  
Czyszczenie,  regulację  i  konserwację mogą wykonywać jedynie osoby  posiadające przeszkolenie  specjalistyczne i 

odpowiednie uprawnienia . 

Roboty spawalnicze wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z przepisami BHP. 

2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY 
 Przejścia przez przegrody będące przegrodami oddzielającymi strefy p.poż (przejścia przewodów o każdej średnicy) 

oraz przegrody nie będące przegrodami oddzielenia p.poż. ale posiadających wymagania odporności ogniowej nie niższe niż 
EI60 lub REI 60 (przejścia o średnicy 4 cm i powyżej) wykonać zgodnie z §234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
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sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z roku 2002 wraz z późniejszymi 

zmianami. 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - cz. II" i sztuką 
budowlaną. 
Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 

Całość robót wykonać i odbiory przeprowadzić zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz przepisami BHP i p. poż. 
Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z umową, standardami europejskimi, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania 

zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spełnienia przyjętej technologii. Roboty związane z rozbiórką 
będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 

powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót.  

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiałów odbywać się 
będzie samochodami dostawczymi, a wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi. 

Wywóz materiałów z rozbiórki przewidzieć na odległość ok. 10 km oraz ich ewentualną utylizację. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.  

Rury mogą być składowane w różnych temperaturach również poniżej 0°C. Jednak ze względu na wrażliwość na działanie 

promieni ultrafioletowych należy chronić rury przed bezpośrednim długotrwałym działaniem promieni słonecznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
• Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonania obmiarów 

określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST „Wymagania ogólne".  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

8.1 Odbiór instalacji wodnej.  

Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych               i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować : 
użycie właściwych materiałów,  

prawidłowość wykonania połączeń, 
jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

wielkość spadków przewodów, 

odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,  

prawidłowość wykonania izolacji, 

zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.  

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych,  

- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot. Przy odbiorze 

końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu 
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istniejącego z dokumentacja techniczną.  
Ponadto należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów, 

- odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

- wielkości spadków przewodów, 

- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Podstawą płatności zapisy w umowie o prace budowlane 

10 . DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego  

2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź.zmianami 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

5. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

6. Najważniejsze normy: 

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1. 

4. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania.  

5. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

7. PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 

ogrzewani 

8. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

9. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

10. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

11. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

12. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

13. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

14. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

15. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzenia wód 

z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”.  

16. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

17. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

18. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania 

19. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

20. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l Bl 13/93 

póz. 75 

21. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN-85/M-75002 

w części dotyczącej armatury przepływowej;  

22. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

23. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

24. PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

25. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

26. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

27. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne 

28. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

29.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.  

30. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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2 CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z instalacją okablowania strukturalnego, kontroli 
dostępu KD i sygnalizacji włamania i napady SSWiN wraz z osprzętem oraz urzą-
dzeniami końcowymi. Należy zbudować okablowanie klasy EA w oparciu o kable 
S/FTP kat.6A, 4 pary 23AWG, gniazda ekranowane. Parametry okablowania oraz 
urządzeń zostały określone w dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń 
serwerowni i sieci komputerowej. 

2.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrolny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 

2.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiają-
ce i mające na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z urzą-
dzeniami aktywnymi i wszystkimi elementami systemu kontroli dostępu i sygnaliza-
cji włamania i napadu. 

Zakres robót obejmuje: 

– budowę tras kablowych (zgodnie z ustaleniami międzybranżowymi szczegól-
nie projekt elektryki); 

– budowę gniazd;  
– układanie kabli; 
– terminowanie kabli w module ekranowanym; 
– montaż Szafy Dystrybucyjnej; 
– instalację urządzeń aktywnych w Szafie Dystrybucyjnej; 
– łączenie gniazd z urządzeniami aktywnymi; 
– konfigurację urządzeń aktywnych w Szafie Dystrybucyjnej; 
– montaż, instalację oraz konfigurację systemu KD, SSWiN; 
– prace wykończeniowe; 
– pomiary kabli logicznych. 

2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomoc-
niczych zastosowanych do wykonywania instalacji muszą być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie, dopuszczalne jest jedynie 
pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń lub 
podwyższenia wcześniej przewidywanych.  

2.5 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub rów-
noważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunka-
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mi technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej po-
zycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązują-
cych przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązują-
cych aktów prawnych, norm budowlanych i branżowych nie zwalnia wykonawcy od 
ich stosowania. 

2.6 Prowadzenie robót 

Prowadzenie robót wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w 
przepisach (normach) obowiązujących w zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnień wy-
konania robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty. 

2.7 Odbiór placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego oraz systemu 
kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu wykonawca powinien zapoznać się 
z budynkiem.  

2.8 Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi 
robotami 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna 
być dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć 
projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót instalacji okablowania 
strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami oka-
blowania strukturalnego. Należy również uwzględnić roboty budowlane związane z 
instalacją systemu kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Po pracach demontażowych wykonywanych w obiekcie należy wszystkie elemen-
ty objęte robotami np. ścian oraz podłogi i inne uzupełnić/doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

3 MATERIAŁY 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów mają być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalne-
go, systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu. 

3.1 Materiały podstawowe – zgodnie z dokumentacją projektową 

− Adapter OS2 LC D, z kołnierzem do śrub, ceramiczny el. dopasowujący, AQUA 
− Centrala alarmowa; obudowa + zasilacz + akumulator 17Ah 
− Czujnik temperatury/wilgotności do pomieszczenia GPCD 
− Czujnik temperatury/wilgotności do szaf serwerowych 
− Czujnik zalania do monitorowania wentylatorów/klimatyzacji w pomieszczeniu 

GPCD 
− Czytnik kontroli dostępu 
− Czytnik RFID Dual-technology, moduły 13.56 MHz mifare oraz 125 kHz, do monta-

żu w terminalu 
− Dualna czujka ruchu PIR+MW z antymasking 
− Farby emulsyjne nawierzchniowe 
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− Folia polietylenowa 
− Gips szpachlowy 
− Integracja z SSWiN 
− Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 0.5m 
− Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 1.5m 
− Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 1m 
− Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 2 m 
− Kabel OS2 uniwersalny  
− Kabel OMY 2x1 
− Kabel S/FTP kat.6A B2ca 25 lat gwarancji 
− Kabel YTDY 2x0.5 
− Kabel YTDY 6x0.5 
− Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" 
− Klawiatura SSWiN 
− Komunikator alarmowy TCP/IP 
− Kontaktron wpuszczany dostarczany ze stolarką 
− Kontroler bezprzewodowy 
− Kontroler kontroli dostępu 
− Licencja do kamery IP 
− Linka uziemiająca 
− Listwa zasilająca monitorowana 12x IEC320C13 10A/230V, max 7,3kW 
− Moduł gniazda RJ45 STP kat.6A SL/Keystone 
− Moduł integracji z systemami zewnętrznymi: import za pomocą pliku csv 
− Moduł RCP - Aplikacja Web 
− Moduł SFP+ 10Gb/s 850nm 300m LC MM DDMI 
− Obudowa modułu 
− Opaska mocująca 
− Opaska zaciskowa rzepowa, dł. 152mm, szer.19,1mm, czarna (100 sztuk) 
− Oprogramowanie 
− Oprogramowanie do zarządzania centralami i modułami systemu monitoring 

środowiska. 
− Oprogramowanie do zarządzania siecią 
− Oprogramowanie systemu kontroli dostępu 
− Organizator kabli 1U 
− Panel krosowy 24 porty niezaładowany STP, 1U RAL9005 
− Panel krosowy FO 24xLC DPX/SC-simplex, niezaładowany, 1U 
− Pianka ognioochronna 
− Płyta czołowa skośna 45x45; 1xRJ45, 2xRJ45,  STP, RAL9010 
− Podkładka powiększona M8 
− Prowadnica kabli pionowa (pierścień) 
− Przełączniki  
− Przycisk ewakuacyjny 
− Przycisk wyjścia 
− Punkt dostępu bezprzewodowego 
− Puszka natynkowa pojedyncza M45 
− Ramka maskująca płyty czołowej M45 
− Rura sztywna PCV RL 18mm z uchwytami 
− Rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 60 mm 
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− System klimatyzacji precyzyjnej 
− Szafa  47U 800x1200, drzwi przód/tył dwuskrzydłowe perforacja 80%, RAL9005 
− Szafka wisząca dzielona 9-18U, głębokość 620mm,RAL9005 
− Szyna uziemienia do szafy wraz z kpl. śrub 
− Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana 
− Terminal dostępu z klawiaturą, bez czytnika RFID 
− Termokurczliwa osłonka spawu 
− Termostat zamykający 
− Uchwyt do montażu w 19" 1U 
− Uchwyt montażowy do terminala 
− Uchwyt montażowy ramki M45, pojedynczy 
− Wentylator do szafek wiszących 
− Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 
− Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 
− Wskaźnik zadziałania czujki nad sufitem 
− Zasilacz 100-240V/13,8V,4A, montaż na szynie DIN c 
− Zasilacz do czujnika 
− Zespół oświetleniowy 19 cali 
− Zespół wentylatorów 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojących 
− Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl 
− Zestaw oznaczników numerycznych 

3.2 Odbiór materiałów na budowie 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę 
należy potwierdzić pisemnie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy skontaktować się z do-
stawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem pod-
dać badaniom określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub wyko-
nawcy robót. 

3.3 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wy-
magania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w za-
kresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń pro-
ducenta w ww. zakresie. 

4 SPRZĘT 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach doty-

czących okablowania strukturalnego oraz systemu kontroli dostępu, dozoru wizyj-
nego, sygnalizacji pożarowej i sygnalizacji włamania i napadu powinny odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości, wytrzymałości oraz bezpieczeń-
stwa użytkowania. 



51 

 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny 
mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaga-
niami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicz-
nym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty upraw-
niające do ich eksploatacji. 

5 ŚRODKI TRANSPORTU 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wyko-
nywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpie-
czyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów oka-
blowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu, dozory wizyjnego, sygnalizacji 
pożarowej i sygnalizacji włamania i napadu należy przestrzegać zaleceń wytwór-
ców. Należy zastosować się do zaleceń producenta oraz dostarczyć wszystkie ele-
menty i urządzenia (okablowania strukturalnego, sprzętu systemu kontroli dostępu, 
dozoru wizyjnego, sygnalizacji pożarowej i sygnalizacji włamania i napadu) bezpo-
średnio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu 
budowy. 

6 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Montaż elementów w szafie kablowej 

Elementy okablowania strukturalnego oraz urządzenia aktywne montuje się na 
stelażu 19’’ w szafie dystrybucyjnej za pomocą zestawu elementów śrub mocujących 
(4x śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja powinna przebiegać zgodnie z kartą 
katalogową danego urządzenia. 

6.2 Prowadzenie przewodów (kabli) 

6.2.1 Budowa tras kablowych 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zacho-
wanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości mi-
nimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli. Przy bu-
dowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod 
uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2018-08 dotyczące równoległego prowadzenia 
różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie 
odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym, a okablowaniem strukturalnym. 
Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń 
producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na dra-
binkach kablowych średnio co 30 cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca 
się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350 cm 
(kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń, występujących w kablach układa-
nych pionowo.  
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Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z 
innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku traktów, gdzie kable sieci 
teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zacho-
wać odległość między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 1 
cm (w przypadku głównych ciągów kablowych oraz w pomieszczeniach użytkowych 
w kanałach kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 1 cm dla 
gniazd końcowych.  

Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami o wysokim po-
ziomie prądu rozładowania powinna wynosić co najmniej 130 mm. Kable stosowane 
w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny 
być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 
elektromagnetycznie od siebie.  

6.2.2 Układanie kabli 

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stoso-
wać się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu 
wciągania, itp.).  

Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablo-
wych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodze-
nia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania 
kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na ele-
mentach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wycią-
ganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz 
zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  

Podczas układania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
to aby kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli 
światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające 
włókna, a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania, 
może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablo-
wych należy różne rodzaje kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli 
brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny być układane na wierzchu. 

6.2.3 Prowadzenie okablowania 

Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4 – krotność średnicy 
zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy mini-
mum 8 – krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje 
się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu 
należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwo-
ściami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i przymocować 
w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy 
strefy. 

6.2.4 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez 
ściany i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami; 
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– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stoso-
wać rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

6.3 Budowa punktów dystrybucyjnych 

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystry-
bucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń 
aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”.  

Kable miedziane oraz światłowodowe należy wprowadzać do szaf od dołu  lub od 
góry, Konstrukcyjnie należy zabezpieczyć wprowadzenie kabli w celu ochrony przed 
uszkodzeniem.  

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

6.4 Budowa gniazd 

Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd montowanych na-
tynkowo zlokalizowanych w przestrzeni sufitu lub na ścianie. Ostateczna lokalizacja 
powinna być ustalona z Użytkownikiem. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z 
pozostawieniem zapasu kabla z możliwością cofnięcia zapasu kabla w sytuacjach, 
kiedy gabaryty puszki i gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja 
gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd.  

Punkty Logiczne należy montować natynkowo w ramce pojedynczej. 

6.4.1 Przygotowanie kabla S/FTP 

Należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 70 mm i wywinąć fragment 
oplotu (S/FTP) na koszulkę zewnętrzną kabla. Następnie należy włożyć kabel przez 
otwór w elemencie montażowym, tak aby osłona zewnętrzna była na granicy przej-
ścia przez otwór. Ekran zewnętrzny (siatka) należy zawinąć na kablu po zewnętrz-
nej stronie elementu montażowego i zabezpieczyć opaską zaciskową, tak aby kabel 
był nieruchomy. 

6.4.2 Zarabianie modułu gniazda ekranowanego RJ45 

Moduł gniazda ekranowanego złożonego z dwóch części o wydajności rzeczywi-
stej kategorii 6A z tylnym wyprowadzeniem kabla pozwala zakończyć kabel 4 – pa-
rowy w sekwencji T568A lub T568B. Został zaprojektowany do współpracy z drutem 
miedzianym o średnicy 0,50 – 0,65 mm (24 – 22 AWG) i izolacji o średnicy maksy-
malnej 1,6 mm, będącym elementem kabla podwójnie ekranowanego S/FTP. Najła-
twiej przeprowadzić proces zarabiania kabla na module gniazda przy zastosowaniu 
profesjonalnego narzędzia montażowego. Dzięki jednoczesnemu wprowadzaniu 
wszystkich żył kabla symetrycznego do modułu gniazda uzyskuje się wysokie i po-
wtarzalne parametry budowanego łącza. 
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6.4.3 Wybór obudowy gniazda ekranowanego RJ45 

W zależności od miejsca zainstalowania gniazda ekranowanego RJ45 należy wy-
brać sposób wprowadzenia kabla. Gniazda logiczne będą montowane natynkowo w 
uchwytach montażowych 45x45 mm. 

6.4.4 Przygotowanie narzędzia do zarabiania modułów gniazd ekranowanych RJ45  

Narzędzie składa się z dwóch oddzielnych elementów: matrycy (która w przypad-
ku modułu kat. 6A nie jest wykorzystywana) oraz narzędzia zaciskającego z nożem 
do nacinania folii ekranu. Na kabel należy nałożyć tylną część stanowiącą integralną 
część modułu gniazda przygotowując uprzednio położenie poszczególnych par 
zgodnie z kolorami sekwencji, w której kabel będzie zarabiany na module gniazda. 
Tylna część modułu posiada element przytrzymujący położenie kabla, dzięki które-
mu nie wysuwa się on z rozłożonymi żyłami zarabianego kabla. Następnie należy 
ręcznie wcisnąć drugą część modułu gniazda, w kolejnym kroku zainstalować cały 
zespół w narzędziu zaciskającym tak, by kabel wychodził od przodu narzędzia. Na-
ciskając dźwignię narzędzia do oporu należy uruchomić mechanizm zaciskający, 
który dociśnie moduł gniazda do części tylnej, powodując wprowadzenie wszystkich 
ośmiu żył par skręconych do złączy IDC modułu oraz ucięcie nadmiaru żył kabla. 

6.5 Instalacja paneli światłowodowych 

Panele krosowe światłowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelażu 
19” za pomocą zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz na-
krętka). 

6.6 Terminowanie włókien światłowodowych  

Terminowanie włókien światłowodowych ma odbywać się przy zastosowaniu 
technologii spawania pigtaili LC. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna 
być wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z elemen-
tem zapasu włókien) stanowiącej ochronę włókien światłowodowych. W obudowie 
należy przewidzieć miejsce na odpowiedni zapas włókien: w panelach światłowo-
dowych – ok. 1 m. 

W przypadku złącz LC pigtail jest łączony z włóknem technologią spawania. Nale-
ży zdjąć koszulkę zewnętrzną przy pomocy standardowych narzędzi, usunąć ele-
menty kevlarowe i w procesie spawania połączyć dwa włókna. Włókna zabezpieczyć 
osłonką termokurczliwą i ułożyć w tackach w panelu. Należy zastosować opis iden-
tyfikujący jednoznacznie włókno i jego docelową lokalizację. 

6.7 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

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

6.8 Podejścia instalacji do urządzeń 

Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać 
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
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Podejścia wieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależ-
ności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podej-
ścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub kon-
strukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, ko-
rytka itp.. 

6.9 Uziemienie i ekranowanie 

Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablo-
wania strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, 
czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku uszkodzenia 
uziemienia, a także zapewnienie EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrówna-
nia napięć. 

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połą-
czony w trzech wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych 
budynków wyposażonych w sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, 
że jednym z największych niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych 
pól magnetycznych w pętlach zwarciowych do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie 
poziome i indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach. 

W specyfikacjach normy EN-50310 określono optymalne warunki, jakie powinny 
spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje teleinforma-
tyczne. Norma EN-50310 powinna być stosowana w nowo powstających budynkach 
jak również już istniejących. 

W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do nastę-
pujących wskazówek: 

– wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego 
producenta, gwarantuje to niską impedancję przejścia; 

– podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować cią-
głość i skuteczność ekranu; 

– ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym – oznacza to, że kable 
stacyjne i krosowe muszą być również ekranowane, nie wolno przerywać 
ekranu; 

– należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. 
Kontakt ekranu powinien występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą 
klatki Faradaya; 

– wszystkie ekrany kabli powinny być zamontowane indywidualnie w szafach 
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiającej; 

– szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny uzie-
miającej; 

– połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący 
ciągłość; 

– zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne 
miała ten sam punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku; 

– wszystkie punkty uziemień różnych systemów instalowanych w budynku po-
winny zostać połączone razem w celu zredukowania różnic potencjałów. 

Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki: 
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– powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W 
każdym przypadku ekran kabla powinien być dołączony na dwóch końcach do 
zacisków lub gniazd; 

– ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą PN-
EN 50173:2018; 

– ekran kabla powinien całkowicie otaczać kabel na całej długości. Kontakt 
ekranu wykonany punktowo za pomocą przewodu wyprowadzającego będzie 
mało przydatny przy wysokich częstotliwościach; 

– ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń 
między sąsiednimi ekranami;  

– należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w 
ekranie, spleceń, pętli; nieciągłość wymiarów rzędu od 1% do 5% długości fali 
może zmniejszyć całkowitą efektywność ekranowania. 

6.10 Montaż poszczególnych elementów systemu kontroli dostępu KD 

6.10.1 Montaż kontrolera 

Kontrolery należy zamontować w pomieszczeniach zgodnie z rzutami dołączo-
nymi do projektu. Okablowanie do kontrolera zostanie rozprowadzone we-
wnątrz pomieszczenia. 

Do kontrolera należy podłączyć czytniki kart za pomocą kabla miedzianego syme-
trycznego YTDY 6x0,5 po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej (lub tylko zewnętrz-
nej – w zależności od zaplanowanej kontroli przejścia) przy drzwiach wejściowych 
do pomieszczeń. Czytniki będą posiadać możliwość autoryzacji uprawnionego użyt-
kownika za pomocą karty zbliżeniowej. 

Jako wejścia, za pomocą kabli YTDY 2x0,5 mm należy połączyć kontaktron do mo-
nitorowania stanu otwarcia/zamknięcia drzwi, przycisk wyjścia roboczego oraz mo-
nitorowanie stanu przycisku wyjścia ewakuacyjnego. Dodatkowo do kontrolera na-
leży połączyć jako wyjście elektrozamek za pomocą kabla OMY 2x1 mm połączony 
przez odpowiednie styki awaryjnego przycisku wyjścia. 

Kontroler umieszczony zgodnie z podkładami dołączonymi do projektu. 

6.10.2 Montaż czytników 

Zastosowano 1 czytnik kart zbliżeniowych rozmieszczonych zgodnie z lokaliza-
cjami na dołączonych do projektu podkładach.  

6.10.3 Zasilanie instalacji 

Zasilanie podstawowe:  

− przewiduje się zastosowanie zasilaczy 12 V DC lub 13,8 V DC zamontowanych 
w metalowej obudowie wraz z kontrolerem jako opcja zasilania podstawo-
wego; 

− przewiduje się zastosowanie akumulatora kwasowo – ołowiowego 12 V DC, 
7 Ah zamontowanego w metalowej obudowie.  

6.11 Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu 

Elementy systemu alarmowego montujemy zgodnie z kartą katalogową, doku-
mentacją techniczno-ruchową (DTR) danego urządzenia oraz zgodnie z dokumenta-
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cją projektową zaprojektowanego systemu alarmowego, która jest uzupełnieniem 
niniejszej specyfikacji technicznej. Wszystkie składowe systemu alarmowego muszą 
być zbudowane w oparciu o elementy i właściwości zaprojektowane w dokumentacji 
projektowej. 

 

6.12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OD-
BIORU ROBÓT  INSTALACJI  KLIMATYZACJI  

6.12.1 Przedmiot opracowania   

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru in-
stalacji klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni. 

 

6.12.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną   

 - Wykonanie 2 układów klimatyzacji precyzyjnej  

6.12.3 Ogólne wymagania dotyczące robót   

1. Ogólne wymagania podano w dokumentacji projektowej. 
2. Całość prac związanych z wykonaniem instalacji należy wykonać zgodnie Pol-

skimi Normami oraz wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  T. II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe oraz w opracowaniach: - COBRTI  INSTAL - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zeszyt nr 5  

  

6.12.4 Materiały  

1. Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji grzewczej, wodno kanaliza-
cyjnej, wentylacyjnej i gazowej muszą spełniać wymagania techniczne COBRTI 
Instal i odpowiadać Polskim Normom.  

2. Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych),  ale w 
uzgodnieniu z projektantem danej instalacji.   

7 Klimatyzacja  
  

7.1.1 Montaż urządzeń klimatyzacyjnych  

1. Jednostki wewnętrzne klimatyzacyjne będą zainstalowane w szafach stojących 
przymocowanych do ścian bocznych szafy dystrybucyjnej. 

2. Montaż przeprowadzić zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji do-
starczonej wraz z urządzeniem  

3. Jednostki zewnętrzne montować w miejscach zaznaczonych w projekcie. Montaż 
wg DTR-ki.  
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7.1.2 Montaż rurociągów freonowych  

1. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych,  tzw. „chłodniczych”  
2. Łączenie rur miedzianych przy pomocy  łączników kapilarnych, lutem twardym.  
3. Połączenia rozłączne  - łączniki zaciskane i łączniki gwintowane  
  

7.1.3 Próba szczelności instalacji freonowej i uruchomienie  

• Instalacje chłodniczą poddać próbie szczelności wg ogólnie obowiązu-
jących zasad dla tego typu instalacji.  

• Napełnienie instalacji freonem może dokonać osoba przeszkolona do 
montażu i obsługi tego typu urządzeń klimatyzacyjnych   

  

7.1.4 Izolacje termiczne rurociągów freonowych  

• Izolowanie rurociągów rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności  

• Izolacje termiczne dla rurociągów freonowych - pianka kauczukowa.  
• Łączenia wykonać przy pomocy kleju i taśmy samoprzylepnej.  
• Grubość izolacji zgodnie z załączoną poniżej tabelką:    
  

Średnica rurociągu  grubość izolacji  

ø 6,35 mm  20 mm  

ø 9,52 mm  20 mm  

ø 19,05 mm  20 mm  

  

• Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg  PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001  

  

7.1.5 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur  

• Po pozytywnych próbach szczelności uruchomić urządzenie i przeprowadzić próbny roz-

ruch przez minimum  1 godz. aż do uzyskania właściwej temperatury otoczenie   

• Z przeprowadzonych prób sporządzić protokół   

 

7.1.6 Rurociągi PP (odprowadzenie skroplin)  

• Rurociągi z PP odprowadzające skropliny łączyć przez zgrzewanie    

• Rurociągi mocować do ściany za pomocą typowych uchwytów z zachowaniem 

odpowiednich odstępów pomiędzy nimi.  

 

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Odbiór odbywa się na następujących płaszczyznach: 

– weryfikacja struktury systemu okablowania;  
– weryfikacja montażu urządzeń aktywnych i wyposażenia szaf dystrybucyj-

nych; 
– weryfikacja struktury systemu KD, SSWiN; 
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– weryfikacja doboru komponentów; 
– weryfikacja pracy systemu klimatyzacji; 
– weryfikacja wydajności systemu okablowania; 
– weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

8.1 Weryfikacja struktury połączeń sieci LAN 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku 
oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w 
PN-EN 50173-1:2018. Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z 
zasadami administrowania systemem okablowania strukturalnego, wykorzystując 
opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbu-
dowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są: 

– gniazda; 
– porty; 
– panele krosowe; 
– szafy dystrybucyjne; 
– pozostałe elementy wchodzące w skład systemów. 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

8.2 Weryfikacja struktury systemu kontroli dostępu  

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu kontroli dostępu 
w budynku oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania 
opisane w normach kontroli dostępu. 

8.3 Weryfikacja struktury systemu sygnalizacji włamania i napadu 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu sygnalizacji 
włamania i napadu w serwerowni głównej (GCPD) w budynku oraz długości połą-
czeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w normach sygnali-
zacji włamania i napadu. 

8.4 Weryfikacja doboru komponentów 

Zgodnie z punktem normy PN-EN 50173-1:2018 wydajność systemu okablowania 
definiują komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne: 

– komponenty kategorii 6A zapewniają wydajność klasy EA okablowania syme-
trycznego; 

Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jed-
nakże o wydajności kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności. 

8.5 Weryfikacja pracy systemu klimatyzacji  

Polega ona na sprawdzeniu działania systemu klimatyzacji wydajności oraz pracy 
zmianowej jednostek wewnętrznych. System musi spełniać wymagania opisane w 
normach. 
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8.6 Weryfikacja wydajności systemu okablowania 

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych je-
go łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgod-
nie z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy bada-
niu okablowania symetrycznego klasy EA należy posłużyć się przyrządem pomiaro-
wym poziomu V. 

Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego 
w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wy-
nik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu.  

8.7 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włą-
czając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rze-
czywistym instalacji. 

8.8 Pomiary dynamiczne 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest 
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszyst-
kich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami obowiązują-
cych norm. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące 
warunki: 

– warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora 
jest weryfikacja pomiarowa wszystkich zainstalowanych torów transmisyj-
nych na zgodność parametrów z wymaganiami obowiązujących norm i uzy-
skanie gwarancji systemowej 25-letniej producenta – wytwórcy okablowania; 

– wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346 A1+A2; 
– pomiary należy wykonać dla wszystkich projektowanych interfejsów okablo-

wania poziomego. 

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i naj-
nowszą wersję oprogramowania wewnętrznego (Firmware), umożliwiającą dokona-
nie analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Cały sprzęt pomia-
rowy musi posiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat potwierdzający 
dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).  

Pomiary okablowania miedzianego: 

− analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi cha-
rakteryzować się przynajmniej V klasą dokładności dla klasy EA wg IEC 61935-
1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000); 

− pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności oka-
blowania, określonej w dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm 
ISO/IEC11801 lub EN50173-1; 

− na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego pomiaru) mają być wi-
doczne: wynik pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy, konfiguracja 
pomiarowa oraz informacja opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej za-
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pasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy, a pomiarem, zazwyczaj wyra-
żana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości); 

− raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (do-
bry/zły, pass/fail); 

− pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien za-
wierać co najmniej: 

• mapę połączeń; 
• długość połączeń i rezystancje par; 
• opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji; 
• tłumienie; 
• NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach; 
• ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach; 
• ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach; 
• RL w dwóch kierunkach. 

Pomiary okablowania światłowodowego: 

− wszystkie złącza światłowodowe należy poddać inspekcji wizualnej mikro-
skopem z kamerą zgodnie z normą PN-EN 61300-3-35; 

− tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego ma być wyznaczone za po-
mocą reflektometru; 

− przy pomiarze reflektometrem należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w 
celu określenia jakości wszystkich złączy; 

− kompletny pomiar każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być 
przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch 
włókien (chyba że typ złącza uniemożliwia taką procedurę):  

8.9 Prace wykończeniowe 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalo-
we z pokrywą), wówczas należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie otwory rewi-
zyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową 
przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć 
odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gor-
szymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej 
instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami admini-
strowania systemem okablowania, systemem dozoru wizyjnego, kontroli dostępu, 
sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania i napadu wykorzystując opracowany 
wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instala-
cji. Elementami, które należy oznaczać są: 

− pomieszczenie punktu dystrybucyjnego; 
− szafa zawierające elementy systemu okablowania; 
− poszczególne panele krosowe; 
− poszczególne porty tych paneli; 
− wszystkie gniazda Użytkowników; 
− wszystkie elementy systemu KD, SSWiN 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
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Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą za-
wierającą następujące elementy: 

− podstawa opracowania; 
− informacje o Inwestorze, Inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, 

wykonawcy rozpatrywanej instalacji; 
− opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technolo-

gii; 
− lista zainstalowanych komponentów: Lp. /Producent – Dostawca/Numer ka-

talogowy/Nazwa elementu/Ilość; 
− schemat połączeń elementów instalacji; 
− podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami in-

stalacji; 
− widok szafy w punkcie dystrybucyjnym; 
− widoki wszystkich rodzajów punktów Użytkowników; 
− widoki wszystkich punktów końcowych systemu KD, SSWiN. 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą 
zgadzać się z rzeczywistością. 

9 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rze-

czywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową 
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem 
Nadzoru. Jednostką obmiarową dla przewodów jest 1 m. Jednostką obmiarową dla 
osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (lub 1 komplet). Obmiaru robót dokonuje Wykonaw-
ca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót Wyko-
nawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki ob-
miaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową w celu 
określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 

10 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót. Odbiór końcowy będzie do-

konany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
poniżej. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową powykonawczą; 
– dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
– wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi; 
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.  
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komi-
sja. 

10.1 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Od-
bioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor. 

10.2 Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz goto-
wość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do pro-
tokołu z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obec-
ności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami tech-
nicznymi. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w za-
kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie-
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
wstępnego. 

10.3 Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół 
odbioru wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty: 

− dokumentację projektową podstawową (wydruk, wersja na płycie CD/DVD) z 
naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji kontraktu; 

− specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniają-
ce lub zamienne); 

− ustalenia technologiczne; 
− dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
− oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym; 
− rejestry obmiarów (oryginały); 
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− wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi; 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi; 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze spe-
cyfikacjami technicznymi; 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

− instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komi-
sja. 

10.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związa-
nych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Od-
biór wstępny robót". 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
instalacyjne, jak również terminu realizacji. 

11 ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót określa umowa. 

12 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy dotyczące ogólnych wymagań: 

− PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne. 

− PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe. 

− PN-EN 50173-6:2018-07 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 6: Rozproszone usługi budynkowe. 

− PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 1– Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. 

− PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
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− ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises 
cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling. 

− PN-EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

− ISO/IEC 11801-6 and EN 50173-6 – Instalacje techniczne budynkowe. 
− EN 60512-99-001/ IEC 60512-99-001 – norma dotycząca testów złącz gniazd 

pod kątem 4PpoE. 
− IEEE P802.3bt-2018 Standard for Ethernet Amendment 2: Power over Ether-

net over 4 Pairs. 

Normy dotyczące systemu kontroli dostępu: 

− PN-EN 60839-11-2:2015-08 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektro-
niczne systemy zabezpieczeń – Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli do-
stępu – Wytyczne stosowania. 

− PN-EN 60839-11-1:2014-01 – wersja angielska – Systemy alarmowe i elektro-
niczne systemy zabezpieczeń – Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli do-
stępu – Wymagania dotyczące systemów i komponentów. 

−  PN-EN 60839-11-1:2014-01/Ap1:2019-06 – Systemy alarmowe i elektroniczne 
systemy zabezpieczeń – Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – 
Wymagania dotyczące systemów i komponentów. 

−  PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC:2016-07 – Systemy alarmowe i elektroniczne 
systemy zabezpieczeń – Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – 
Wymagania dotyczące systemów i komponentów. 

− PN-EN 60839-11-2:2015-08/AC:2015-12 – Systemy alarmowe i elektroniczne 
systemy zabezpieczeń – Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – 
Wytyczne stosowania. 

Normy dotyczące systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 
1118 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

− Informacje producentów urządzeń systemów SSWiN. 
− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-

towanie i budowa. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami lub cytrami. 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP); 
− Polskie Normy „Systemy alarmowe" PN-93/E-08390 (wszystkie arkusze, bez 

arkusza 13). 
− PN-EN 50131-1:2002 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji włamania - 

Cześć l: Wymagania ogólne; 
− PN-EN 50131-6:2002 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - 

Część 6: Zasilacze; 
− PN-EN 50130-4: 1995 Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Pozostałe normy powołane w projekcie: 
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− PN-EN 50346:2004/A1:2009 – Technika informatyczna – Instalacja okablowa-
nia – Badanie zainstalowanego okablowania. 

− PN-EN 50346:2004/A2:2010 – Technika informatyczna – Instalacja okablowa-
nia – Badanie zainstalowanego okablowania. 

− PN-EN 61300-3-35:2015-12 – Światłowodowe złącza i elementy bierne – Pod-
stawowe procedury badań i pomiarów – Część 3-35: Badania i pomiary – 
Kontrola wzrokowa złączy światłowodowych i transceiverów z portami świa-
tłowodowym. 

− IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 
61034-2 – Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 

 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wy-
dawnicza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj  
2003 r.  

  

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wy-
dawnicza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 
2003 r.  

  

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Se-
ria wydawnicza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, 
sierpień  2003 r.  
 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji Wentylacyjnych. Seria wy-
dawnicza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, 
wrzesień  2002 r.  
 

− PN–70/H–97051  − Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytycz-
ne  

− PN–71/H–97053  − Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji sta-
lowych. Ogólne wytyczna  

− PN–79/H–97070  − Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytycz-
ne ogólne  

− PN–77/M–34030  − Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymaga-
nia i badania  

− PN–EN1505: 2001  

 

− Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -
wymiary  

− PN–B-01411:1999  − Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

− PN–B-03434:1999  − Wentylacja – Przewody wentylacyjne  - Podstawowe  
- wymagania i badania  

− PN–B-03434:1999  − Wentylacja – Przewody wentylacyjne  - Szczelność  
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- wymagania i badania  

− PN–B-76002:1976  − Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i 
kształtek wentylacyjnych blaszanych   

− PN–EN1751:2002  − Wentylacja  budynków.  Urządzenia  wentylacyjne 
 końcowe.  Badania  

− aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamy-
kających  

− PN–EN1886:2001  − Wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i kli-
matyzacyjne  - Własności mechaniczne  

− EVN 12097:1997  − Wentylacja budynków  - sieć przewodów  - wyma-
gania dotyczące części składowych sieci przewodów 
ułatwiających konserwację sieci przewodów  

− PN–EN12220:2001  − Wentylacja budynków  

− PN–EN12236:2003  − Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory 
przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzyma-
łościowe  

− PN–EN12589:2002  − Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki  

− PN–EN1254-1:2002 − Miedź i stopy. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączni-
ki instalacyjne do rur miedzianych z końcówkami do 
lutowania kapilarnego miękkiego i twardego   

− PN–EN1254-3: 2002 − Miedź i stopy. Łączniki instalacyjne.  
− Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z 

końcówkami do zaciskania   

− PN-ISO 7-01: 1995  − Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwa-
ną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.   

− PN-ISO 228-1: 1995  − Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwa-
ną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.   

 

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaga-
niami opisanymi w dokumentacji projektowej, a jeśli którykolwiek z dokumentów 
normalizacyjnych uległ aktualizacji wg nowych aktualnych wymagań. 
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13 SŁOWNIK 
Skróty użyte w dokumencie: 

ACR-F (ang. Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End) – odstęp przesłuchu na zdal-
nym końcu. 

ACR-N (ang. Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End) – odstęp przesłuchu na bli-
skim końcu. 

AWG (ang. American Wire Gauge) – znormalizowany system średnic przewodów 
elektrycznych stosowany w Stanach Zjednoczonych. 

CCTV (ang. Closed Circuit Television) – system dozoru wizyjnego wykorzystujący 
kamery cyfrowe do rejestracji obrazu działające w oparciu o protokół internetowy 
(IP). 

DTR – dokumentacja techniczno – ruchowa. 

KD – System Kontroli Dostępu. 

LSFRZH (ang. Low Smog Flame Retardent Zero Halogen) – osłona stosowana jako 
powłoka zewnętrzna kabla ekranowanego S/FTP nie wydzielająca trujących sub-
stancji pod wpływem ognia. 

NEXT (ang. Near End Crosstalk) – przesłuch zbliżny. 

NVR (ang. Network Video Recorder) – rejestrator cyfrowy. 

PoE/PoE+ (ang. Power over Ethernet/Plus) – funkcja zasilania urządzeń końcowych 
(np. opcjonalnie kontrolerów) za pomocą skrętki 4 parowej. 

PS ACR-F (ang. Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End) – suma 
przesłuchów na zdalnym końcu. 

PS ACR-N (ang. Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End) – suma 
przesłuchów na bliskim końcu. 

PSNEXT (ang. Power Sum Near End Crosstalk) – przesłuch zbliżny skumulowany w 
jednej parze. 

S/FTP – kabel skrętkowy 4 parowy z indywidualnie ekranowanymi w postaci jedno-
stronnie laminowanej folii parami transmisyjnymi i wspólnym ekranem wszystkich 
par w postaci siatki miedzianej, kat.7A, w powłoce zewnętrznej niepalnej LSFRZH; 

SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu. 

TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – to zbiór protokołów 
służących do transmisji danych przez sieci komputerowe. 

 


