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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. WSTĘP

1.1.1. Nazwa zamówienia

Nazwa i adres inwestycji REMONT I MODERNIZACJA HALU WEJŚCIOWEGO

W BUDYNKU FILHARMONI NARODOWEJ

00-007 WARSZAWA, UL. JASNA 5

Nazwa i adres zamawiającego FILHARMONIA NARODOWA

00-007 WARSZAWA, UL.JASNA 5

1.1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót budowlanych remontu i modernizacji holu wejściowego w budynku Filharmonii

Narodowej. Przewidywane prace mają na celu poprawę warunków pracy, wygodę i usprawnienie obsługi

widzów oraz podniesienie estetyki głównego wejścia do gmachu.

Niniejsza  ogólna specyfikacja  techniczna stanowi  podstawę opracowania specyfikacji  szczegółowych.

Ustalenia  zawarte  w  przedmiotowej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla

poszczególnych grup robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapisy  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  nie  naruszają

postanowień umowy,  w razie sprzeczności zapisów przyjmuje się, że treść Umowy jest nadrzędna.

1.2.1. Zakres robót

Zakres robót budowlanych, wynikający z dokumentacji projektowej:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 45111300-1

Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

2. Tynki 45410000-1

3. Roboty malarskie 45442100-8

4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

5. Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 45450000-6

6. Wznoszenie rusztowań 45262120-8

Demontaż rusztowań 45262110-5

7. Roboty instalacyjne 

w zakresie instalacje elektryczne 45311200-2

1.1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy należą następujące prace:

- rusztowania do wykonania robót,

- transport, składowanie materiałów i wyrobów,

- usunięcie z terenu budowy zdemontowanych materiałów z rozbiórek,

- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,

- zapewnienie gwarancji  (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w
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tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.

1.1.4. Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

Certyfikat zgodności –  dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający,

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Data przekazania budowy – oznacza datę przekazania Wykonawcy placu budowy.

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót. 

Deklaracja  zgodności –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,

stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją

techniczną.

Dokumentacja budowy – to wykaz robót, dziennik realizacji  robót, protokoły odbiorów częściowych i

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu.

Dokumentacja  projektowa  – służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót

budowlanych – składa się w szczególności z projektu wykonawczego, przedmiaru robót opracowanych

przez  jednostkę  projektową  oraz  z  rysunków  warsztatowych  opracowanych  przez  wykonawcę  i

zaakceptowanych przez projektanta i zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót. 

Dziennik realizacji  robót – wewnętrzny dziennik realizacji  robót,  ustanowiony przez Zamawiającego

(dostosowany  do  specyfiki  Zamówienia),  stanowiący  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Inspektor  nadzoru –  oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako

inspektor nadzoru i wymienioną w akcie Umowy.

Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia

samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie  według prawa kraju,  upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium  uprawnione  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez

Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich  badań i  prób związanych  z oceną jakości

materiałów oraz robót.

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa i wyroby niezbędne do

wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną..

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub

obiekt małej architektury.

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek

osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Protokół  odbioru  ostatecznego –  oznacza  Świadectwo  Wykonania  Robót  po  ich  całkowitym

zakończeniu.
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Przedmiar  robót –  oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (jeśli  są)  objęte  Wykazami  włączone  do

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Przedstawiciel  Wykonawcy –  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w  Umowie  lub

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty -  oznaczają  roboty  podstawowe  i  roboty  tymczasowe  lub  jedne  z  nich,  zależnie  co  jest

odpowiednie.

Roboty podstawowe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według

Umowy.

Roboty tymczasowe -  oznaczają  wszystkie  tymczasowe roboty  wszelkiego  rodzaju  (inne niż  roboty

towarzyszące) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia robot podstawowych oraz usunięcia

wszelkich wad.

Roboty  utrzymaniowe -  pielęgnacja,  konserwacja  i  ochrona  przed  zniszczeniem  wykonanych

elementów przedmiotu zamówienia, prowadzona przez Wykonawcę i na jego koszt,  do czasu odbioru

końcowego,

Rozwiązania równoważne – urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy posiadające co najmniej takie

same lub lepsze parametry  techniczne  i  funkcjonalne,  i  nie  obniżające  określonych  w  dokumentacji

standardów.

Specyfikacja  –  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w

postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została  Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a

Zamawiającym  oraz  rysunki  warsztatowe  opracowane  przez  wykonawcę  i  zaakceptowane  przez

projektanta i zamawiającego.

Sprzęt  Wykonawcy –  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne  rzeczy,  potrzebne  do

realizacji  i  ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad. jednakże sprzęt wykonawcy nie obejmuje

robót tymczasowych, sprzętu zamawiającego (jeżeli występuje), urządzeń, materiałów, lub innych rzeczy,

mających stanowić lub stanowiących część robót podstawowych.

Sprzęt  Zamawiającego -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione  przez

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji robót jak podano w specyfikacji; ale nie obejmuje

urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną

przez urządzenia zaplecza budowy; 

Umowa – oznacza akt umowny, warunki szczególne umowy, warunki ogólne umowy, ofertę wykonawcy

wraz  z  załącznikami,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  dokumentację  projektową,

rysunki, wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w akcie umowy.

Urządzenia –  oznaczają  aparaty,  maszyny  i  pojazdy  mające  stanowić  lub  stanowiące  część  Robót

Stałych.

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez wykonawcę i dostarczone wraz z

ofertą i włączone do umowy. dokumenty te mogą zawierać przedmiar robót, dane, spisy oraz wykazy

stawek i/lub cen.

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca robót w Akcie Umowy oraz prawnych

następców tej osoby(ób).
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone

do oferty i stanowią jej część.

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako zamawiający w akcie umowy oraz prawnych następców 

tej osoby.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

Wykonawca ze względu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie, zobowiązany jest do

opracowania i przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru, projektu organizacji robót. 

Roboty budowlane będące szczególnie uciążliwe oraz prowadzone w obrębie drogi ewakuacyjnej  mogą

odbywać się tylko poza godzinami pracy. 

1.1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy „plac budowy” na zasadach i w terminie określonym w dokumentach

Umowy  o  wykonanie  robót,  wskaże  dostęp  do  wody,  energii  elektrycznej  i  sposób  odprowadzenia

ścieków. 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanego  mu  terenu  budowy,  w

szczególności za urządzenia, sprzęt i wyposażenie do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub

zniszczone urządzenia (np. dźwigi) Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.1.5.2. Organizacji robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań zawartych

w Ustawie z dnia  7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji.

1.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  i ST

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią

część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 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  materiały  lub  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  lub  ST  i  wpłynie  to  na

niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  do  przepisów  i  normatywów  z  zakresu  ochrony

środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

W  okresie  trwania  robót  objętych  zakresem  umowy  Wykonawca  będzie  unikał  szkodliwych  działań,

szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót

budowlanych.
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1.1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

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.

1.1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych

wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów

szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi,  a  ich  użycie  spowodowało

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.1.5.7. 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 oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego.

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

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej.

1.1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Do  wykonania  robót  określonych  w  pkt  1.2.1.  mogą  być  stosowane  wyłącznie  materiały  i  wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom

budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  pkt.1  ustawy  Prawo

budowlane.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały  i  urządzenia  wbudowane,  montowane  lub

instalowane  w trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom określonym  w art.  10

ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych

1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez  Wykonawcę rozwiązań równoważnych w

stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub

lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. W

przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne,

zobowiązany  jest  wykonać  i  załączyć  do oferty  zestawienie  zaproponowanych  urządzeń,  instalacji,
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materiałów i innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń,

instalacji,  materiałów  i  innych  elementów  opisanych  w  dokumentacji,  która  stanowi  opis  przedmiotu

zamówienia.

2. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne materiały, systemy lub inne elementy muszą : 

 posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji, 

 gwarantować sposób administrowania i zarządzania systemami, który wynika wprost z rozwiązania

przyjętego w dokumentacji  i nie powinny powodować zmiany zaprojektowanego systemu. 

3. Zaproponowane rozwiązania równoważne powinny być dołączone do oferty / projektu i muszą być na tyle

szczegółowe, żeby Zamawiający przy wyborze oferty mógł ocenić  spełnienie wymagań dotyczących

ich parametrów technicznych oraz uznać zaproponowane rozwiązania za równoważne. Oznacza to, że

na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego systemy, materiały i inne

elementy są równoważne z opisanymi przez Zamawiającego w dokumentacji.

4. Rozwiązania  zamienne  wynikające  z  użycia  przez  wykonawcę  materiałów  i  innych  elementów

równoważnych nie mogą  wywoływać żadnych zmian : 

 układu funkcjonalnego 

 parametrów techniczno - użytkowych 

 wystroju wnętrz i indywidualnych detali architektonicznych. 

5. W  przypadku  zaproponowania  przez  Wykonawcę,  materiałów  i  innych  elementów  równoważnych,

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty / projektu dokument - zestawienie rozwiązań równoważnych,

w którym wykaże, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne z opisanymi

przez Zamawiającego w dokumentacji .

Zastosowane  do  realizacji  zamówienia  materiały  muszą  spełniać  „wymagania  przeciwpożarowe  dla

elementów  wykończenia  wnętrz  i  wyposażenia  stałego”  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002r.(z  póz.  zmian.)  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozdział 5.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu

wyrobów  budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  robót,  posiadających  odpowiednie  oznakowanie,

aprobaty  techniczne,  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności  a  także  inne  prawnie

określone dokumenty.

Dokumenty  stanowiące  podstawę  wykonania  robót  a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek

przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu Zamawiający

ma prawo odmówić  odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie

właściwych dokumentów odniesienia 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

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

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej.

2.3. 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 robót w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,  lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może

być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

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.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

Do  ruchu  na  drogach  publicznych,  przy  transporcie  materiałów  lub  sprzętu,  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 nie mogą być dopuszczone do ruchu

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

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,

Programem  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora

nadzoru:

- podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, należny zwrócić 

szczególną uwagę na wyposażanie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt i 

zabezpieczenia,

- wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej,

- wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i obowiązującymi 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wszelkie prace należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrej 

widzialności,

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapoznać się z 

Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Filharmonii Narodowej i zastosować na terenie obiektu,

- w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych, bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo 

powstania pożaru, plac budowy (montażu) należy wyposażyć w gaśnicę proszkową,
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- na placu budowy musi się znajdować apteczka pierwszej pomocy,

- w przypadku prac w sąsiedztwie linii zasilających mają zastosowanie przepisy szczególne.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w

normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni

odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z Umową.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

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

1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych  z dnia 16 kwietnia 2004

(Dz.U.  2013  poz.  898)  z  późniejszymi  zmianami  lub  przez  inne  przepisy  obowiązujące  w  czasie

stosowania danych wyrobów.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone z  zastrzeżeniem pkt  2.4.

niniejszej OST.

6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania obiektu jako „terenu budowy”,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

c) protokoły odbioru robót,

d) protokoły z narad i ustaleń,

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

f) inne dokumenty dotyczące realizacji robót.

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

na życzenie Zamawiającego.

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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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 DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  powinien

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej

ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis

oraz  wskazaniem  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i

ST, 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 rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną

poprawione wg instrukcji 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 Kontrakcie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych dla

danych rodzajów robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  robót  będzie  zaakceptowany  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.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w okresie

trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

8.2.1. Odbiór częściowy

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

dokonuje się wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.3. Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika

budowy powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez

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

Odbioru  końcowego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego:  przy  udziale

Zamawiającego,  Inspektor  nadzoru,  Projektanta  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierając roboty  dokona ich

oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i  ST z uwzględnieniem

tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy ekspozycji tematycznych wnętrz, i bezpieczeństwo ruchu,

Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do

wymagań przyjętych w Umowie.

8.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w dokumentacji
projektowej będącej podstawą to przygotowania dokumentacji powykonawczej. 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą:

1) projekt  wykonawczy  i  inne  projekty,  opisy,  rysunki  zamienne  i  warsztatowe  uzgodnione  z
projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego,

2) wszelkie pozwolenia urzędowe (jeśli są wymagane przepisami) związane z realizacją robót,

3) „Wewnętrzny dziennik realizacji robót” wraz z włączonymi dokumentami

4) protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych,

5) wyniki  badań,  prób  (rozruchowych)  i  sprawdzeń  oraz  protokoły  odbioru  instalacji  i  urządzeń
technicznych,

6) aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,

7) instrukcje  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego w 6 egz,

8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Oświadczenie kierownika budowy: 

• o zgodności wykonania robót z projektem oraz przepisami, 

• o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  „terenu  budowy”,  a  także  –  w  razie
korzystania – drogi, ulicy;
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• Wewnętrzny dziennik realizacji robót wraz z dokumentami włączonymi w trakcie trwania prac oraz
księgi obmiarów (oryginały),

• Dokumentację powykonawczą tj dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robót,

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

• Protokoły odbiorów częściowych i etapowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu.

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru.

• Operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

• I inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  Inspektor  nadzoru  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za  jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i

przyjęta przez Zamawiającego.

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie

czynności,  wymagania  i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej  roboty w ST i  w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST

obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w

kosztorysie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi

zmianami oraz przepisami z nią związanymi)

2. Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  października  2013  r.  w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 tekst jednolity)

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

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2013 poz. 1129, tekst jednolity)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.

120, poz. 1126)

8. „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,  Warszawa

1997

9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2013 poz. 898)
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1. WSTĘP

1.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przygotowawczych i rozbiórkowych.

1.1.3. Zakres robót objętych ST

Opracowanie obejmuje n/w roboty : 
- demontaż wyniesienie i zabezpieczenie do czasu ponownego montażu po zakończeniu robót:

elementów wyposażenia
i innych drobnych elementów;

- demontaż witryn aluminiowych;
- demontaż drzwi do kas biletowych;
- demontaż osłony grzejnika;
- zabezpieczenie płytą pilśniową twardą w miejscu wykonywania prac:

kamiennych posadzek;
- zabezpieczenie folią polietylenową:

kamiennych posadzek,
gzymsu kamiennego w holu kasowymj, 
żyrandoli i kimkietów,
elementów ściennych, 
stolarki, 
i elementów wyposażenia;

- odbicie lub zeskrobanie uszkodzonych tynków;
- zeskrobanie złuszczonej farby;
- wywiezienie odpadów z rozbiórek,

1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.2. MATERIAŁY

1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

1.2.2. Płyty pilśniowe

Płyty pilśniowe twarde, zwykłe
grubość - 5 mm,

1.2.3. Folia budowlana

Folia polietylenowa
grubość - 0,3-0,4 mm,

1.2.4. Taśma malarska blue

Profesjonalna taśma malarska do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania z podłoża,
bez uszkodzeń i pozostawiania śladów kleju. 
Taśmę  malarską  można  używać  na  powierzchniach  takich  jak:  malowane  ściany,  listwy podłogowe,
futryny,  drewno,  okna,  ramy  okienne  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  okucia,  blaty,  stal,  kamień,  panele,
parapety, szkło, lustra, plastik, płytki ceramiczne i wiele innych.

Uwaga:
Materiały budowlane i  inne odpady z rozbiórki,  do momentu wywiezienia na wysypisko składować w
przeznaczonych do tego celu kontenerach.
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1.3. SPRZĘT

1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

1.3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót rozbiórkowych
zgodnie z założoną jakością.
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń musi być zgodny z obowiązującą technologią wykonania i
prowadzenia danego odcinka robót 
Przy robotach rozbiórkowych Wykonawca powinien korzystać z:

- elektronarzędzi 
- szlifierki kątowej
- i innego drobnego sprzętu.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

1.4.2. Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały z rozbiórki odpowiednio zabezpieczone przewozić na wyznaczone wysypiska specjalistycznymi
środkami do transportu odpadów.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

1.5.2. Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do malowania ścian i sufitów należy wynieść z pomieszczeń elementy wyposażenia,
utrudniające  pracę  a  także  ze  względu  na  możliwość  ich  uszkodzenia.  Elementy  wyposażenia
przeznaczone do ponownego montażu należy demontować ze szczególną starannością nie dopuszczając
do jakichkolwiek uszkodzeń. Zdemontowane wyposażenie na czas trwania prac remontowych przenieść
do  pomieszczeń  wskazanych  przez  Inwestora.  Dokładnie  zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem  i
zniszczeniem. 
Po ponownym montażu wyposażenia  wszystkie  elementy należy szczegółowo sprawdzić.  Ewentualne
uszkodzenia usunąć przed zgłoszeniem robót będących przedmiotem Umowy, do odbioru.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołożył wszelkich starań i z należytą starannością zabezpieczył
przed  zabrudzeniem  i  kurzem,  kryształowe  żyrandole,  kinkiety  i  inne  elementy  wyposażenia,  przy
wykorzystaniu  folii  budowlanej  i  taśmy  malarskiej.  Folią  zabezpieczyć  również  stolarkę,  okładziny
kamienne, posadzki i inne elementy, w celu ochrony przed zabrudzeniem farbą.. 
Aby folia  nie podnosiła  się  z każdym ruchem powietrza należy jej  brzegi  przykleić  do podłogi  taśmą
malarską.  Do  osłonięcia  podłogi  można  również użyć  folii  maskującej  z  taśmą  przyczepiona  wzdłuż
krawędzi, dzięki czemu przy rozwijani jednocześnie przykleja się do podłoża. 
Ponieważ podłogi są szczególnie narażone na uszkodzenia i zabrudzenia, należy zabezpieczyć je bardzo
starannie odpowiednimi materiałami.  Mogą być zachlapane farbą lub uszkodzone mechaniczne przez
zarysowania czy pęknięcia, dlatego też w miejscach bezpośrednich robót remontowych należy dodatkowo
ułożyć twarde płyty pilśniowe.

1.5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty  rozbiórkowe  witryn  aluminiowych  stanowiących  ścianki  kas,  wykucie  drzwi,  demontaż  osłony
grzejnika oraz inne, prowadzić metodą ręczną przy użyciu drobnego sprzętu. 
Odbijanie  tynków  wykonywać  warstwami  z  największą  uwagą  i  ostrożnością  by  nie  uszkodzić
pozostających elementów. Sprawdzić przyczepność farby, jeśli jest słaba lub warstwa farby jest zbyt gruba
należy ją bezwzględnie usunąć. Powłoki oczyścić z brudu i kurzu.
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Przy pracy o ile jest to konieczne stosować lekkie rusztowania, przestawne. Gruz i materiały drobnicowe
należy usunąć specjalnymi krytymi zsypami lub wynieść ręcznie. W żadnym przypadku niedopuszczalne
jest wyrzucanie gruzu na zewnątrz przez okno.
W trakcie prowadzenia robót powstają odpady z budowy, remontu i demontażu, i postępowanie z nimi
musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o odpadach. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach
- opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150.)
Materiały, elementy oraz gruz uzyskany w wyniku robót rozbiórkowych należy posegregować, wynieść i
złożyć na wskazanym miejscu lub w kontenerze. 
Wszystkie  elementy możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny być  usuwane  bez powodowania
zbędnych uszkodzeń.
Roboty przeprowadzać  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003 r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401) - Rozdział 18. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać według założonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru technologii z
zachowaniem  środków  bezpieczeństwa  i  przepisów  BHP.  Podczas  prac  konieczne  jest  stosowanie
środków ochrony indywidualnej. Prace remontowe nie mogą odbywać się poza godzinami ciszy nocnej
(22:00 – 6:00).
Przez  cały  okres  prowadzenia  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywania  terenu  w  należytym
porządku, ograniczając do minimum kurz powstający przy robotach rozbiórkowych. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

1.7. PRZEDMIAR ROBÓT

1.7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

1.7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych:
- zabezpieczenie folią polietylenową lub płytami pilśniowymi metr kwadratowy (m2)
- odbicie lub zeskrobanie złuszczonych tynków lub

farby metr kwadratowy (m2)
- rozbiórki metr sześcienny (m3)
- wywiezienie odpadów z rozbiórek tona (t)

1.8. ODBIÓR ROBÓT

1.8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty rozbiórkowe podlegać będą odbiorowi częściowemu.
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja podwykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
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1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1. Normy

PN-ISO-9000 (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewniania
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

1.10.2. Inne materiały

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. 

Ustawą o odpadach z 7 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243) 

Lista powstających odpadów do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.

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

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  w sprawie katalogu odpadów.

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w normach wymienionych w niniejszej ST.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NR 2

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KATEGORIA – 45410000-4
TYNKOWANIE
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2.1. WSTĘP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych - tynkowania

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i  umowny przy zlecaniu i
realizacji robót określonych w pkt 1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków wewnętrznych stanowiących warstwę ochronną, wyrównawczą, kształtującą formę
architektoniczną tynkowanych elementów,  do której  wykonania  zostały użyte materiały odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

2.1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.2. MATERIAŁY

2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Marka  zaprawy  do  wykonania  tynków  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy
PN-90/B-14501 i PN-EN 998-2:2004.

2.2.2. Tynk cem-wap kat. III 

Tynk cem-wap kat. III składa się z:
zaprawy cementowa M 20
zaprawy cem-wap M 4 
zaprawy wapienna M 0,6

Zastosowanie:
Uzupełnienie tynków w miejscu spękań i pod stiuki – klatka schodowa.

2.2.3. Preparat gruntujący

Grunt głęboko penetrujący, szybko schnący:
– wzmacnia powierzchniowo podłoże,
– zmniejsza nasiąkliwoś ,
– zwiększa przyczepność,
– paroprzepuszczalny

DANE TECHNICZNE
Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych,
Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3,
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnięcia: - ok. 2 godz. w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków

termiczno-wilgotnościowych do zastosowania  przed nałożeniem
tynku,

Zużycie: od 0,1 do 0,5 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości
podłoża.

Zastosowanie:
Preparat  do  gruntowania  podłoży (ścian,podłóg,  sufitów)  wewnątrz  budynków przed  szpachlowaniem,
malowaniem itp.  – klatka schodowa.
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2.2.4.Gips szpachlowy zbrojony

Szpachla  zbrojona  włóknem  służy  do  mocnego  spoinowania.  Zastosowanie  nowoczesnej  generacji
włókien  daje  efekt  mikro  zbrojenia  zwiększając  wytrzymałość  spoiny.  Zapobiega  to  powstaniu  i
rozprzestrzenianiu  się  pęknięć.  Dodatkowo  właściwości  wytrzymałościowe  zostały  poprawione  dzięki
zastawaniu gipsu alfa.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszania: 0,50 l wody na 1kg suchej masy 
Temperatura stosowania: od +5° C do +30°C 
Czas zużycia po zarobieniu: maks. 50 minut 
Zużycie: ok. 0,8 kg/m2 (grubość warstwy 1 mm) 

Zastosowanie:
Szpachlowanie starych tynków, przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz reprofilacja sztukaterii –
klatka schodowa

2.2.4. Spoiwa

Cement do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  CEM  II/B  32,5  z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement  hutniczy CEM III  32,5  pod warunkiem,
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC,
zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005. 

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy PN-
EN 459-1:2003,  sucho gaszone lub gaszone w postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Gips budowlany  szpachlowy  -  sucha  mieszanka na  bazie  mączki  anhydrytowej,  wypełniaczy
wapiennych  oraz  dodatków  modyfikujących  nowej  generacji  do  stosowania  na  typowych
podłożach  mineralnych,  takich  jak  beton,  gazobeton,  gips,  tynki  cementowe,  cementowo-
wapienne  i  gipsowe,  wewnątrz  pomieszczeń,  przy czym grubość  pojedynczej  warstwy nie
może przekroczyć 2 mm.

2.2.5. Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, 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 przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Piasek płukany do produkcji zapraw budowlanych wg PN-86/B06711

2.2.6. Woda

Woda zarobowa  do  zapraw powinna  spełniać  wymagania  normy PN-EN 1008:2004.  Bez  badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

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

2.2.7. Siatka podtynkowa

Siatka Rabitza z plecionego cienkiego drutu gołego żarzonego o oczkach kwadratowych lub prostokątnych
tkana według normy BN-90/5032, splotem płóciennym. Zastosowanie jako siatka podtynkowa. 
Parametry techniczne:
średnica drutu: 0,8 – 1,2 mm
oczka prostokątne: 10 x 16 mm
oczka kwadratowe: 12 x 12 mm,
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2.3. SPRZĘT

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

2.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków

Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenośnych zbiorników na wodę
- elektronarzędzia

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

2.4.2. Transport materiałów

Cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem
oraz gotowe tynki w pojemnikach, można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Zaprawę  należy przewozić  i  przechowywać w suchych  warunkach  na  paletach  i  w oryginalnych,  nie
uszkodzonych  opakowaniach.  Tak  przechowywany  produkt  posiada  okres  przydatności  do  użycia  6
miesięcy od daty oznaczonej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000.

2.5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoża  muszą  być  suche,  nośne  i  wolne  od  substancji  zmniejszających  przyczepność:  tłuszczów,
bitumów,  pyłów itp.  Zabrudzenia  i  warstwy  o  słabej  wytrzymałości  należy  usunąć.  Dotyczy  to  także
istniejących farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz
mocne powłoki malarskie trzeba przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić, odkurzyć.

2.5.3. Gruntowanie podłoża

Preparat nanosić na podłoże pędzlem lub wałkiem. Grunt wysycha w ciągu ok. 2 godzin. 
Podłoża  bardzo  chłonne  i  słabe  gruntować  preparatem  rozcieńczonym czystą  wodą  w proporcji  1:1.
Kolejne warstwy  nanosić bez rozcieńczenia metodą „mokre na mokre”. 
W przypadku gruntowania podłoży przed malowaniem farbami, grunt rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. 
Grunt  stosować w formie rozcieńczonej  (1:1  z wodą) lub nierozcieńczonej  w zależności  od rodzaju  i
chłonności podłoża.
Narzędzia i świeże zachlapania myć wodą.
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności
powietrza poniżej 80%.

2.5.4. Szpachla zbrojona włóknem

Podłoże powinno być czyste i wole od kurzu w obszarze stosowania szpachli zbrojonej włóknem.

Szpachlę zbrojoną włóknem GS 500 wsypać do czystej wody w proporcji 1 kg GS 500 na około 0,5 l wody.
Rozmieszać wstępnie, odczekać około 3 minuty i  wymieszać dokładnie, aż do uzyskania konsystencji
gęstej  śmietany. Rozrobioną masę należy mocno nałożyć za pomocą pacy metalowej na uszkodzone
powierzchnie  tak,  aby  dostała  się  ona  głęboko  między  spoinowane  pęknięcia.  Po  około  60  minut
zeskrobać nierówności przy pomocy szpachelki. Bezpośrednio po usunięciu nierówności można wykonać
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ostateczną  warstwę  (FINISZ).  W  celu  najlepszego  wykonania  gładzi  na  powierzchni  oraz  jej  spoiny
zalecane jest użycie mikroszpachli.  Zaczyn zużyć w stanie plastycznym w czasie nie dłuższym niż 50
minut od przygotowania. 
Narzędzia i  naczynia po zakończeniu oczyścić  i  wymyć wodą. Wszelkie prace wykonywać przy stałej
temperaturze i wilgotności pomieszczeń. 
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5° C do +30° C. Nie dodawać innych substancji. Do
każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi.

2.5.4. Wykonanie tynków zwykłych

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie
ok. 3 godzin. Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać
zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być
zgodne  z  danymi  określonymi  w  tbl.4  normy  normie  PN-70/B10100.  Grubości  tynków  zwykłych  w
zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą jw.
Tynki  naprawcze  na  małych  powierzchniach  należy wykonywać ręcznie.  Występy,  załamania  i  uskoki
tynkuje się osobno po wykonaniu tynkowania na większej powierzchni. Tynkowanie gzymsów powinno
odbywać się przy pomocy wzornika jeżeli  uszkodzenia są na znacznej powierzchni.  Narożniki  ścian i
słupów  narażone  na   za  uderzenia  należy  zabezpieczyć  specjalnymi  profilami  z  blachy  stalowej
ocynowanej a następnie otynkować.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

2.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw określone w
pkt 2 niniejszej ST.

2.6.3. Badania w czasie robót

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

2.6.4. Badania w czasie odbioru

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

2.7. OBMIAR ROBÓT

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2).
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od
podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków  nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m 2  i powierzchni otworów do 3 m2,
jeżeli ościeża ich są tynkowane.

2.8. ODBIÓR ROBÓT

2.8.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  tynku,

zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać.

2.8.2. Odbiór podłoży

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

2.8.3.Odbiór tynków zwykłych

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

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

- poziomego nie  mogą być większe  niż 3  mm na 1m i  ogółem nie  więcej  niż 6  mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)

Niedopuszczalne są:
- wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  przenikających  z  podłoża  wykrystalizowanych  na

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

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
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2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1. Normy

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

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonów.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

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

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

2.10.2. Inne materiały

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki”, wydane ITB – 2003r.

Karty techniczne wyrobów.

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza rozwiązania  równoważne opisywanym w normach i  innych dokumentach
odniesienia wymienionych w niniejszej ST.

28



SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY

REMONT I MODERNIZACJA HALU WEJŚCIOWEGO W FILHARMONII NARODOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUOWLANYCH

NR 3

KATEGORIA – 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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3.1. WSTĘP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych - powłok malarskich, stiuki.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i  umowny przy zlecaniu i
realizacji robót określonych w pkt 1.1.

3.1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, ujęte w niniejszej specyfikacji (ST)obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  powłok  malarskich  stanowiących  warstwę  ochronną,  do  której  wykonania  zostały  użyte
materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3.1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Prace powinny być prowadzone przez specjalistyczną firmę zajmującą się renowacjami.

3.2. MATERIAŁY

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

Należy zadbać aby do prac renowacyjnych zostały użyte profesjonalne preparaty najwyższej jakości.

3.2.2. Farba ceramiczna

Farba  na  bazie  komponentów ceramicznych,  żywic  oraz pigmentów,  wysokiej  jakości,  antystatyczna,
antyalergiczna Tworząca  gładką,  twardą powłokę  na malowanych powierzchniach,  która  chroni  przed
zabrudzeniami  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Przeznaczona  do dekoracyjnego  malowania  ścian  i
sufitów  wewnątrz  pomieszczeń,  wykonanych  z  tynków  cementowych,  betonu,  gipsu,  płyt  gipsowo-
kartonowych oraz tapet z włókna szklanego w pomieszczeniach. Zapewnia trwały kolor odporny na plamy,
zmywanie i szorowanie oraz intensywne użytkowanie.
Rozcieńczalnik: Woda.
Klasa odporności na ścieranie rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) 

wg PN-C-81914:2002 rodzaj 1
Ilość warstw 1-2
Kolor wg ustaleń Inwestora
Połysk: antyfefleksyjna
Reakcja na ogień niepalne.
Zastosowanie:
Powłoka malarska ścian i sufitów.

3.3. SPRZĘT

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.3.2. Sprzęt 

Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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3.4.2. Transport materiałów

Farby w  szczelnych  opakowaniach  można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
Przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływem
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

3.5.2. Warunki przystąpienia do robót

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  cementową  i  zatarte  do  równej
powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  a  wystające  metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

3.5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował

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

wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  mineralnych  (tynki,  beton,  mur,  płyty
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tbl 1

Tbl 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby
Największa wilgotność podłoża,

w % masy

1
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą

4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace  malarskie  -  zabezpieczenia  antykorozyjne  na  podłożach  stalowych  prowadzić  należy  przy
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.

3.5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt
4.5.2., a warunki w pkt 4.5.3.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb  zawierającą  informacje
wymienione w pkt 4.5.3.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić.
Farby  można  nakładać  pędzlem,  wałkiem  lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać  malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem 

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników)
ze względu na niską wydajność; 
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 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu; 

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu
w podłoże. 

Nakładanie wałkiem 
 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę

i dużą wydajność; 
 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności

podłoża.
Natrysk powietrzny 

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia

mogące zatkać dyszę pistoletu.

3.5.5. Wykonanie powłok:

3.5.5.1. Farba ceramiczna

Przygotowane  podłoże  przeznaczone  do  malowania  powinno  być  trwałe,  suche,  czyste,  bez  kurzu,
zatłuszczeń i rdzy. Powierzchnie nowe, szpachlowane lub o bardzo intensywnym kolorze zagruntować
odpowiednim gruntem a następnie pomalować farbą gruntującą. 
Powłoki farb klejowych, wapiennych, łuszczące się oraz źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby,
usunąć.  Dobrej  jakości  powłoki  farb  emulsyjnych  umyć  wodą  z  dodatkiem  mydła  malarskiego.
Nierówności  oraz spękania  wyrównać  odpowiednią  masą  szpachlową  i  pomalować  farbą  gruntującą.
Właściwe  przygotowanie  podłoża  i  użycie  zalecanych  przez  producenta  narzędzi  przyczynia  się  do
uzyskania wysokiej wydajności farby.
Malowanie – farbę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą. Nie dodawać żadnych składników i nie
mieszać  z  innymi  farbami.  Nanosić  starannie  i  równomiernie  taką  samą  ilość  farby na  jednostkową
powierzchnię ściany lub sufitu. Ostatnie pociągnięcia wałkiem wykonywać w jednym kierunku. Kolory z
różnych partii produkcyjnych wymieszać w jednym zbiorczym opakowaniu. Powłoka farby uzyskuje pełne
właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.
Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C. 
Po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Ze względu na ochronę środowiska  nie należy wylewać
resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

3.6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich  jakości.  Farby i  środki
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wyrobów z  odpowiednią  normą  lub  aprobatą
techniczną,

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w
kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wytrącenia,
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- zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni

Zasady dokonywania takiej  kontroli  powinien ustalić  kierownik  budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.  Wyniki  badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub
sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 4.5.2. i 4.5.3. Wilgotność podłoży
cenić  przy  pomocy  odpowiednich  przyrządów.  Wyniki  kontroli  podłoży  należy  odnotować  w  formie
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika realizacji robót.

3.6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem
producenta

- odporność na wycieranie – przez lekkie  pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w
kolorze  kontrastowym.  Powłokę  należy uznać  za  odporną  na  wycieranie,  jeżeli  nie  wystąpiły  na
szmatce ślady farby

- przyczepność powłoki 
– na  podłożach  mineralnych  i  włóknisto  mineralnych  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć

prostopadłych o boku 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 zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie 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 nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika
realizacji robót.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że
powłoki  nie  zostały  wykonane  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania  korygujące,  mające  na  celu
usunięcie niezgodności.  W  tym celu w protokole kontroli  i  badań należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

3.7. OBMIAR ROBÓT

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2).

3.8. ODBIÓR ROBÓT

3.8.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

3.8.2.Odbiór robót malarskich

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  malarskich  stanowi  ich  zgodność  wykonania  z  dokumentacją
projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami,  dokonanymi  w  toku  prowadzonych  prac,  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej.
Zgodność  wykonania  robót  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań  kontrolnych  z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 4.5 i 4.6.
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Roboty  malarskie  wykonane  nie  zgodnie  z  wymienionymi  wymaganiami  mogą  być  odebrane  pod
warunkiem,  że  odstępstwa  nie  obniżają  właściwości  użytkowych  i  komfortu  ich  użytkowania.  W
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z Umową
- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.

Protokół odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.10.1. Normy

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe

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

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

3.10.2. Inne materiały

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r.

Karty techniczne produktów.

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w normach i  innych dokumentach
odniesienia wymienionych w niniejszej ST.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NR 4

KATEGORIA – 45421000-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
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4.1. WSTĘP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych, renowacji stolarki .

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt 1.1.

4.1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza  ST  dotyczy  robót,  które  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:

− renowacji drzwi wejściowych wewnętrznych,
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych, certyfikatów.

4.1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami  wykonawczymi  do
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2. MATERIAŁY

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

4.2.2. Masa szpachlowa naturalne drewno

Masa szpachlowa do uzupełniania ubytków i  nierówności  na drewnianych powierzchniach o wysokiej
przyczepności do podłoża, łatwa w aplikacji i obróbce, do bejcowania i lakierowania

– gęsta konsystencja masy łatwo rozsmarowuje się przy pomocy szpachli;
– wyschnięty produkt imituje kolory i fakturę naturalnego drewna;
– możliwość malowania farbą lub lakierem lub bejcą.

Dane techniczne:
– wydajność 1,2 kg/m2

– czas schnięcia 2 h na 1 mm grubości 
– temperatura aplikacii +5 Co

– podłoże suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o
dobrej wytrzymało

4.2.3. Lakierobejca ekskluzywna

Lakierobejca  do  malowania  powierzchni  drewnianych.  Posiada  właściwości  ochronne  i  dekoracyjne.
Tworzy  powłokę  zabezpieczającą  przed  wchłanianiem  wody  oraz  blaknieńciem  pod  wpływem
długotrwałego nasłonecznienia.
Lakierobejca  wykonana  według  starannie  opracowanej  formuły  posiada  żelową  konsystencję
umożliwiającą  precyzyjne  i  równomierne  nakładanie  substancji  na  poziomych  i  pionowych
powierzchnach. Nie tworzy nieestetycznych zacieków.

Dane techniczne:
– wydajność 20-25m2/l,
– ilość warstw 2-3,
– czas schnięcia kolejna warstwa po 24h; całkowity 72h,
– metoda aplikacii pędzel,
– połysk półpołysk.
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4.3. SPRZĘT

4.3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

4.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego:
a) elektronarzędzi,
b) szlifierek kątowych,

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.4.2. Transport 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
uszkodzeniami. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.

4.5.2. Warunki przystąpienia do robót

Warunkiem pprzystąpienia do renowacji stolarki drzwiowej jest zakończenie innych robót remontowych i 
modernizacyjnych.

4.5.3. Renowacja stolarki drewnianej

Zdjąć skrzydła z ościeżnicy, odkręcić wszelkie metalowe elementy, jak klamki i zamek oraz zawiasy. Jeśli
ich demontaż jest zbyt skomplikowany lub wręcz niemożliwy, należy je okleić, w taki sposób, aby nie
zakryć taśmą drewnianej powierzchni. 
Przed  malowaniem  drzwi lakierobejcą  konieczne  jest  usunięcie  poprzednich  powłok  malarskich  czy
lakierniczych,  inaczej  nie  wydobędzie  się  naturalnego  rysunku  słojów.  Dla  uwydatnienia  naturalnego
odcienia  czy  struktury  drewna  należy  przetrzeć   gruboziarnistym  papierem  ściernym.  Przy  okazji
wyrównując wszelkie ryski i uszkodzenia. Następnie zmatowić powierzchnię drobnoziarnistym papierem
ściernym. Matowć wzdłuż słojów aby wygładzić drewno i pozbyć się zadziorów. 
Drzwi dokładne umyć i odtłuścić. Pozbyć się plam, zabrudzeń, zacieków i naturalnych olejów zawartych w
drewnie.
Po wyschnięciu skrzydeł usunąć ewentualne ubytki wypełniając je specjalną szpachlówką do drewna,
stosując się do zaleceń producenta wybranego produktu.
Odpylone i całkowicie suche skrzydła można malować, wykonując uprzednio wymalowanie próbne.
Aplikowanie lakierobejcy rozpocząć od trudnodostępnych miejsc i  fragmentów, następnie nakładać na
większe  powierzchnie.  Rozprowadzać  równomierne  ilości  wyrobu  po  powierzchni,  aż  do  uzyskania
równej warstwy. Malowanie można przerwać po naniesieniu prepratu na jedną ze stron skrzydła i nie
nanośmy poprawek w trakcie. 
Wszystkie prace wykonywać dokładnie z kartą techniczną wybranego wyrobu. 
Należy też pamiętać o zapewnieniu odpowiednich warunków we wnętrzu (nie może w nim być ani za
zimno, ani zbyt gorąco).

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 

4.6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Dostarczone materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenia  o
jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego
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wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

4.6.3. Badania w czasie odbioru

4.6.1. Badania w czasie odbioru
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.
- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z

wzorcem producenta
- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w

kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na
szmatce ślady farby

- przyczepność powłoki 

4.6.4. Ocena jakości

Roboty uznaje  się  za  zgodne z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami norm,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że
powłoki  nie  zostały  wykonane  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania  korygujące,  mające  na  celu
usunięcie niezgodności.  W tym celu w protokole kontroli  i  badań należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

4.7. OBMIAR ROBÓT

4.7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

4.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).

4.8. ODBIÓR ROBÓT

4.8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

4.8.2. Wymagania przy odbiorze

Podstawę  do odbioru  wykonania  robót  malarskich  stanowi  ich  zgodność  wykonania  z  dokumentacją
projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami,  dokonanymi  w  toku  prowadzonych  prac,  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej.
Zgodność  wykonania  robót  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań  kontrolnych  z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 4.5 i 4.6.
Roboty  malarskie  wykonane  nie  zgodnie  z  wymienionymi  wymaganiami  mogą  być  odebrane  pod
warunkiem,  że  odstępstwa  nie  obniżają  właściwości  użytkowych  i  komfortu  ich  użytkowania.  W
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

− oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z Umową
− protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
− stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.

Protokół odbioru powinien zawierać:
− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

4.9.1. Ogólne zasady 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
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4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.10.1. Normy

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe

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

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

4.10.2. Inne materiały

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r.

Karty techniczne produktów.

Instrukcje producentów.

UWAGA!

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym  w  normach  wymienionych  w
niniejszej ST.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NR 5

KATEGORIA – 45450000-6
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
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5.1. WSTĘP

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych, wykończeniowych.

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt 1.1.

5.1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza  ST  dotyczy  robót,  które  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:

− montażu ścinek z mdf,
− montażu drzwi antywłamniowych,
− montażu witryny, blend, półek na ulotki i gabloty na polakaty,
− wymiany osłony grzejnika,
− montażu ławek.

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych, certyfikatów.

5.1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami  wykonawczymi  do
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. MATERIAŁY

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

5.2.2. Obudowy

Płyty MDF produkt drewnopochodny, powstały w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem
organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.
Materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju.
Grubość 18 mm,
Powierzcnia lakierowana,
Kolor biały mat, 
Reakcja na ogień niezapalne (B-s2,d0, wg PN-EN 13501-1:2008 )
Mocowanie mechaniczne do systemowej podkonstrukcji stalowej
Profile stalowe, kołki rozporowe

5.2.3. Drzwi antywłamaniowe

Drzwi kompletne, jednostrzydłowe, antywłamaniowe, posiadające atest zgodnie z klasyfikacją odporności
na włamanie według normy PN-EN 1627:2012. 
Klasa odporności na włamanie RC3,
Klasa odporność ogniowej EI30,
Fabrycznie wykończone, wg projektu (MDF lakierowane, biały półmat),
Ościeżnice hybrydowe,

5.2.4. Litery mosiężne 

Napis „KASA” wykonany z liter mosiężnych naklejanych na powierzchnię ścian:
blacha mosiężna gr. uzależniona od wysokości liter,
wymiary liter, rodzaj czcionki wg projektu,
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5.2.5. Blenda uchylna

Blenda uchylna wykonana z surowej  płyty  MDF gr  18mm, wykończonej  filcem gr.3-5 mm w kolorze
bordowym. Konstrukcja i parametry wg projektu.

5.2.6. Blenda pod monitor

Blenda pod montaż monitora wykonana z surowej płyty MDF gr 18mm, wykończonej filcem gr.3-5 mm w
kolorze bordowym. Konstrukcja i parametry wg projektu.

5.2.7. Witryna aluminiowa

Witryna aluminiowa o wąskim profilu ramy wypełniona szkłem bezpiecznym, laminowanym, (zbudowane
ze zalaminowanych ze sobą co najmniej 2 tafli szkła). 
Klasa odporność ogniowej EI30,
Konstrukcja i parametry wg projektu.

5.2.8. Półki na ulotki 

Półki na ulotki wykonane z płyty MDF i plexi lub szkła oraz prętów mosiężnych.
Płyty MDF:
Grubość 18 mm,
Powierzchnia lakierowana,
Kolor biały mat, 
Reakcja na ogień niezapalne (B-s2,d0, wg PN-EN 13501-1:2008 )
Plexi lub szkło gr. 4 mm,
Pręt mosiężny ᴓ 8 mm,
Konstrukcja i parametry wg projektu.

5.2.9. Gablota naścienna

Gablota otwierana na plakaty
wymiary 108  x 78 cm
kolor biały mat.

5.2.10. Osłona grzejnika

Osłona grzejnika wykonana z paneli z MDF lub HPL laminowanego i prętów mosieżnych.
Płyty MDF lub HPL:
Grubość 40 mm,
Powierzchnia laminowana,
Kolor wg projektu
Reakcja na ogień niezapalne (B-s2,d0, wg PN-EN 13501-1:2008 )
Pręt mosiężny ᴓ 12 mm,
Konstrukcja i parametry wg projektu.

5.2.11. Ławka prosta

Ławka prosta  wykonana z różnych materiałów na konstrukcji  ze  stali  mosiądzowanej.  Nogi  ze szkła
bezpiecznego z sidzskiem kamiennym po bokach łączone prętami mosiężnymi będącym równocześnie
elementem usztywniającym i dekoracyjnym.
Siedzisko kamienne polerowane z wyoblonymi krawędziami, gr. 4 cm
Nogi szło bezpieczne laminowane, wielowarstwowe,  gr. 5 cm,
Szkło powinno spełniać wymagania:

a) odporności na uderzenia,
b) nośności i sztywności,
c) trwałości eksploatacyjnej i estetyki,
d) wysoka wytrzymałość mechaniczna,
e) wysoka odporność na naprężenia termiczne.

Klasyfikację szyb ze względu na bezpieczeństwo dla użytkowników wg PN-EN 12600 przeprowadza się 
za pomocą metody udarowej – badanie wahadłem. 
Szkło podklejone zabezpieczającą folią PVB dzięki czemu po rozbiciu odłamki pozostają przyczepione do
wytrzymałej warstwy spajającej

Płskowniki ze stali mosiądzowanej szer. 5cm,
Konstrukcja i parametry wg projektu.

42



SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHY

REMONT I MODERNIZACJA, HALU WEJŚCIOWEGO W FILHARMONII NARODOWEJ

5.2.12. Ławka łukowa

Postument  ławki  łukowej  z  płyty  HPL wykończony  mosiężnymi  płaskownikami,  siedzisko  z  drewna
naturalnego.
Płyta HPL:
Grubość 40 mm,
Powierzchnia laminowana,
Kolor wg projektu (czarny),
Reakcja na ogień niezapalne,
Drewno naturalne:
Grubość 40 mm,
Kolor wg projektu,
Konstrukcja i parametry wg projektu.

5.3. SPRZĘT

5.3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

5.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego:
a) elektronarzędzi,
b) szlifierek kątowych,

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.4.2. Transport elementów kamiennych.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Szkło najlepiej transportować w stojakach, specjalnie przeznaczonych do tego celu. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT

5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.

5.5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone.  Okładziny  z  płyt
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i  dobrze
przewietrzone:

• zakończyć roboty remontowe i modernizacyjne, 
• oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
• sprawdzić wymiary ściany,

Prace  montażowe  oraz  dekoracyjne  związane  z  aranżacją  wnętrz  należy  prowadzić  z  największą
starannością i dbałością o szczegóły. Wszystkie instalacje muszą być wykonane ściśle wg wytycznych i
zaleceń,  przez  wykwalifikowanych  pracowników mających  doświadczenie  przy  tego  typu  pracach,  w
sposób zapewniający bezpieczeństwo odwiedzających gmach filharmonii. 

5.5.3. Ściany z płyt 

Przebieg  ścian  wyznacza  się  za  pomocą  sznura  lub  liniału   zaznaczając  otwory  drzwiowe.  Profile
przyłączeniowe mocuje się do posadzek i  stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących
rozmieszczonych nie więcej niż co 100 cm. 
Dla uzyskania odpowiedniej dźwiękoszczelności profile muszą być odizolowane od posadzek i stropów
taśmą izolacyjną. Profile słupkowe muszą wchodzić w poziome profile min. 1,5 cm i nie być do nich
mocowane. Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne)
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Odległość ostatniego profilu
od ściany nie powinna być większa niż 30 cm. 
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5.5.4. Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonana jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia:  muszą  spełniać  warunek  posiadania
zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Gęstość  kotwienia  pionowych  elementów  rusztu  nie  powinna
przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. W miejscu montażu luster
należy wykonać wzmocnioną konstrukcję rusztu.

5.5.5. Montaż płyt HDF/MDF

Przy montażu stosować następujące zasady:
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do

kierunku naświetlania pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je

tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do
połowy długości płyty,

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

Nakreślić przebieg ścian na podłożu, stropie i ścianach z zaznaczeniem ewentualnych otworów. 
Poszycie ścian z płyt HDF/MDF, 
Płyty na ścianach mogą być montowane poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów
bezwzględnie  musi  być  pozostawiona  szczelina  dylatacyjna  min.  3  mm.  Zalecana  grubość  płyty  na
poszycie ścian wynosi 12 mm dla rozstawu słupków co 400 i 600 mm. Do mocowania płyt ściennych
należy  używać  wkrętów  co  30  cm  na  podporach  pośrednich  i  co  15  cm  na  łączeniach  płyt.  Przy
zewnętrznych krawędziach ściany mocujemy co 10 cm. Odległość wkręta od brzegu płyty nie może być
mniejsza niż 1 cm.

5.5.6. Montaż wyrobów metalowych

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i
mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest
nie dopuszczalne ze względu na zastosowane materiały wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w ścianach. Wklejenie
kołków  mocujących  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  wystarczającym  do  uzyskania
dopuszczalnej  wytrzymałości  połączenia  do  przeprowadzenia  montażu  wyrobu  do  podłoża.  Nie
dopuszcza  się  do  montażu  wkrętami  z  uszkodzonymi  łbami.  Wkręty  nie  powinny  wystawać  ponad
płaszczyznę łączonych części lub elementów.

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6 

5.6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Dostarczone na teren realizacji robót elementy i materiały należy kontrolować pod względem ich jakości
bezpośrednio przed zmontowaniem lub użyciem. 
Wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika realizacji robót.

5.6.3. Badania w czasie odbioru

Ocenie podlega:
- zgodność wykonania z projektem,
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.
- zgodność barw i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym z wzorcem,
- prawidłowość montażu.
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania;

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
- sprawdzenie działania części ruchomych;

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika
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realizacji robót.
W przypadku gdy którekolwiek ze stawianych wymagań nie jest spełnione, należy uznać, że prace nie
zostały  wykonane  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania  korygujące,  mające  na  celu  usunięcie
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów
oraz sposoby doprowadzenia do zgodności z wymaganiami. 

5.6.4. Ocena jakości

Roboty uznaje  się  za  zgodne z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami norm,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
W przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy  albo  całość  albo  tylko  część
niewłaściwie wykonanych robót, uznać za niezgodne z wymaganiami norm i niniejszej ST. Należy ustalić
zakres prac poprawkowych doprowadzających do zgodności z wymaganiami , a następnie przedstawić
do ponownego odbioru. 

5.7. OBMIAR ROBÓT

5.7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

5.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową jest:
- metr kwadratowy (m2),
- metr (m),
- sztuka (szt),

5.8. ODBIÓR ROBÓT

5.8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

5.8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/06190, PN-B-11206:1996 
Dopuszczalna  tolerancja  wymiarowa  dla  elementów  kamiennych  polerowanych  –  wichrowatość
powierzchni licowej mierzona po przekątnej w mm/m wynosi ±0,5
Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót:

• Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.
• Sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiałów.
• Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, 
• Sprawdzenie oczyszczenia płyt za pomocą oględzin zewnętrznych.
• Sprawdzenie osadzenia półek, luster, 
• Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.9.1. Ogólne zasady 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.10.1. Normy

PN-B-11206:1966 Materiały kamienne. Elementy kamienne; podokienniki wewnętrzne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych
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PN–EN–ISO 9001 Norma jakościowa wyrobu

5.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 4, 
Arkady, Warszawa, 1990

Karty techniczne produktów.

Instrukcje producentów.

UWAGA!

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym  w  normach  wymienionych  w
niniejszej ST.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

NR 6

KATEGORIA – 45262120-8
WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ

KATEGORIA – 45262110-5
DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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6.1. WSTĘP

6.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru rusztowań w  ramach  realizacji  zadania

6.1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, które
obejmują wznoszenie i demontaż rusztowań.

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

6.2. MATERIAŁY

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2

6.2.2. Rusztowania aluminiowe przesuwne (jezdne)

Rusztowania jezdne do długotrwałych prac na dużej wysokości.  Wykonane z lekkiego aluminium oraz
wyposażene w rolki  jezdne z hamulcem umożliwia, w trakcie pracy przesuwaanie rusztowań i zmienę
miejsce położenia. Zwalniając hamulec i można ustawić rusztowanie systemowe w wybranym miejscu. 
Aluminiowe rusztowania przejezdne są urządzeniami technicznymi, których użytkowanie może stwarzać
zagrożenie  upadkiem  z  wysokości.  Dlatego  muszą  być  obsługiwane  przez  wykwalifikowane  osoby a
rusztowania muszą pyć poddawane regularnym przeglądą technicznym, zapewniającm nienaganny stan
urządzeń.

6.2.3. Rusztowania

Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na
wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie  ochronne  to  konstrukcja  budowlana,  tymczasowa,  służąca  do  zabezpieczenia  przed
upadkiem  z  wysokości  ludzi  i  przedmiotów.  Rusztowanie  systemowe  to  konstrukcja  budowlana  ,
tymczasowa  ,w  której  wymiary  siatki  konstrukcyjnej  są  jednoznacznie  narzucone  przez  wymiary
elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania ,

stanowiących integralną część całego rusztowania.

Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji:

• wysokość rusztowania ,

• wysokość przęsła ,

• długość przęsła ,

• szerokość przęsła ,

Elementy wchodzące w skład danego kompletu rusztowania:

• stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),

• stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome),

• słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji
rusztowania) ,

• stężenie  wsporników  (rura  zakończona  łącznikami,  służąca  do  podparcia  wsporników
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby),

• węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,
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• stężenie wzdłużne,

• stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,

• odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,

• pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,

• wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,

• podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię) ,

• fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),

• rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,

• rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  pionowej,
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,

• kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji  budynku w celu zamontowania
odciągu,

• konstrukcja  osiatkowania  -siatki  ochronne  ,  zabezpieczają  rusztowanie  przed  upadkiem  z
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych ,

• poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,

• podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 

6.3. SPRZĘT

6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

6.3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Przy robotach związanych z wznoszeniem i demontażem rusztowań należy używać sprzętu systemowego
dla danego rodzaju rusztowań.

6.4. TRANSPORT

6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

6.4.2. Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały odpowiednio zabezpieczone przewozić dowolnym lub specjalistycznym środkiem transportowym.

6.5. WYKONANIE ROBÓT

6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5

6.5.2. Wznoszenie i demontaż rusztowań

Rusztowania  powinny  być  wykonywane,  montowane,  eksploatowane  i  demontowane  zgodnie  z
dokumentacją  i  instrukcją  producenta  dla  rusztowań systemowych albo  projektem  indywidualnym dla
rusztowań  innych  niż  systemowe.  Montażyści  rusztowań  metalowych  powinni  mieć  wymagane
uprawnienia.
Użytkowanie rusztowania jest  dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub
uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania należy ustawiać na ustabilizowanym podłożu. Przed montażem lub demontażem rusztowań
należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:

• wykonawcę  montażu  rusztowania  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  albo  nazwy  oraz  numeru
telefonu,

• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 
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Rusztowania powinny:
•  posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
•  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
•  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
•  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,
•  posiadać balustradę,
•  posiadać piony komunikacyjne,
•  zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania,
•  zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Demontaż rusztowań:
• demontaż rusztowań  danego  typu   należy  wykonać   zgodnie   z   instrukcją   szczegółową

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru,
• demontaż  rusztowania  może  być  dokonany  po  zakończeniu  robót,  usunięciu  pozostałych

materiałów i narzędzi z pomostów roboczych,
• dopuszcza   się   częściowy  demontaż   rusztowania   od   góry   w   miarę   postępu   prac

oczyszczających na pomoście najwyżej położonym,
• przy demontażu  rusztowania  zabrania  się  zrzucania  jego  elementów z  wysokości.  Elementy

powinny być opuszczone w sposób bezpieczny.

Obciążenie eksploatacyjne;
• Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna

być mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego.
• Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej

dopuszczalnego  obciążenia,  do  jakiego  jest  przystosowane.  Konstrukcja  rusztowania  należy
zabezpieczyć przed wtargnięciem osób niepowalanych na pomosty robocze.

• Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy
wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów.

• Obciążenie  i  praca  na  dwóch  lub  więcej  pomostach  na  różnych  poziomach  rusztowania
znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona.

Obciążenie stropów;
• maksymalne obciążenie stropu sali koncertowej - 200 kg/m2
• maksymalne obciążenie balkonów, jaskółki, sceny - 150 kg/m2

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.6.2. Kontrola, przeglądy i badania

W  czasie  eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom:
• codziennie, przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
• co  10  dni  przez  konserwatora  rusztowania  lub  pracownika  inżynieryjno-technicznego

wyznaczonego przez kierownika budowy,
Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach szczegółowych
montażu  i  eksploatacji  danego  rodzaju  rusztowania.  Wyniki  przeglądu  należy  wpisać  do  dziennika
budowy.
Badania rusztowań:

• badania części składowych rusztowań,
• badania wszystkich zamontowanych rusztowań.

Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie:
• kompletu dokumentacji,
• niezbędnych przyrządów pomiarowych,

Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie dotyczącej rusztowań. 
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6.7. PRZEDMIAR ROBÓT

6.7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT

6.8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

6.8.2. Odbiór rusztowań.

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące badania:
• sprawdzenie  jakości  materiałów  użytych  do  wykonania  elementów  rusztowań,  oględziny

zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów,
• sprawdzenie złączy,
• inne podane w normie państwowej.

Przed  przystąpieniem  do  badań  elementy  rusztowań  powinny być  podzielone  na  partie  zawierające
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badania  zamontowanych rusztowań z rur  stalowych  należy przeprowadzić  w całości  lub  jego  części
niezbędnej do wykonania robót. Badania należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych.
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie:

• wymagań ogólnych,
• stanu podłoża posadowienia rusztowania,
• wykonania  złączy,  stężeń,  zakotwień,  pomostów  roboczych  i  zabezpieczających,  urządzeń

komunikacyjnych i transportowych.
Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego odbioru rusztowania.
Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja
o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku.

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

6.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.10.1. Normy

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania
i badania

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w normach wymienionych w niniejszej ST.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUOWLANYCH

NR 7

KATEGORIA – 45311200-2
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY INSTALACYJNE 
W ZAKRESIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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7.1. WSTĘP

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych – instalacji elektrycznych i oświetlenia.

7.1.2. Zakres robót objętych ST

Roboty ujęte w niniejszej specyfikacji (ST),obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :
• wykucie bruzd dla przewodów,
• montaż przewodów elektrycznych ,
• montaż kurtyn powietrznych,
• przygotowanie podłoża ,
• montaż taśm oświetleniowych,

do  których  wykonania  zostaną  użyte  materiały  odpowiadające  wymaganiom  norm  lub  aprobat
technicznych

7.1.3. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

7.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

7.2. MATERIAŁY

7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne” 

7.2.2 Przewody wtynkowe elektroenergetyczne

Przewody wtynkowe typu YADYżo 2x2,5 mm2
Przewody wtynkowe typu YADYżo 3x2,5 mm2

7.2.3 Taśmy ledowe

Super  mocne  taśmy  stosowane  do  wszelkiego  rodzaju  dekoracji  wnętrz,  oświetlenia  obrazów,  logo,
szyldów, czy też banerów reklamowych.  

Taśma LED na rolce, 24V 10W 100lm/W ciepła 3000K .
Specyfikacja taśmy
Moc znamionowa ≤10W/mb / ≤50W/5mb,
Temperatura barwy światła (+/- 10%) biała ciepła (3000K)
Wydajność świetlna 100 lm/W,
Napięcie znamionowe 24V DC (napięcie stałe)
Znamionowy strumień świetlny 1000 lm na mb
Ilość diod 528 chips na mb / 2640 chips na 5 mb
Zużycie energii 10kWh/1000h (mb)
Klasa efektywności energetycznej A+

Taśma LED na rolce, 24V 5W 100lm/W ciepła 3000K 
Specyfikacja taśmy
Moc 5 W
Napięcie (V) 12V DC
Szerokość 0.8 cm
Klasa energetyczna A+
Temperatura barwowa 3000 K
Trwałość 30000 h

Taśma posiada warstwę przylepną od spodu na kleju.

7.2.4 Kurtyna powietrzna

Kurtyna powietrza WING z nagrzewnicą elektryczną.Urządzenie bardzo ciche i energooszczędne.
Specyfikacja techniczna
maksymalny wydatek powietrza: 4500 m3/h
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napięcie zasilania (V/HZ) 400/50
zakres mocy grzewczej (kW) 6/9/15
moc grzałek elektrycznych (kW) 6 i 9
moc silnika 0,26 A
prąd znamionowy 1,9 A
masa urządzenia 55 kg
poziom hałasu bieg 1/2/3 dB (A) 46/48/8/61

7.2.5. Gniazda wtyczkowe

Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze z bolcem: 230V, a6A, IP20 p/t.
Kolor wg projektu

7.2.6. Puszki

1. Puszka instalacyjna dwuwlotowa podtynkowa pod zasilacz: 20W, 2,5A
2. Puszka izolacyjna podtynkowa  Ø do 60.

7.2.7. Odgałęźniki

Odgałęźnik bryzgoszczelny 3 wlotowy z tworzywa sztucznego

7.2.8. Włączniki

Włącznik 1 biegunowy podtynkowy: 6A, 230V.
Kolor wg projektu

7.2.9. Zasilacze

1. Zasilacz: 20W, 24V.
2. Zasilacz do montażu na szynę TH35: 100W, 24V.
3. Zasilacz do montażu na szynę TH35: 60W, 24V.

7.2.10. Tablica

Obudowa tablicy natynkowa z tworzywa sztucznego 2x18 modułów.
Dane techniczne:
Liczba rzędów: 2
Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
Możliwość rozbudowy:nie
Numer RAL: 9003
Rodzaj pokrywy: Zamknięte
Sposób montażu: Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP): IP40
Szerokość wyrażona liczbą modułów: 18
Szyna DIN: tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

7.2.11. Osprzęt

Osprzęt do montażu :
kołki kotwiące, łączniki instalacyjne.

7.3. SPRZĘT

7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

7.3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji elektrycznych

Roboty  należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

7.4.2. Transport materiałów

Środki  i  urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu  materiałów,
niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.
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Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie prac. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Wykonawca
nie będzie organizował dostaw materiałów wcześniej  niż 30 dni przed ich wbudowaniem. Wykonawca
poinformuje Inspektora nadzoru, nie później niż 3 dni przed planowaną dostawą, o terminie dostawy i
umożliwi ocenę jakości materiału w momencie dostawy na Plac Budowy. Inspektor nadzoru, skontroluje
zgodność materiałów z wymogami specyfikacji oraz kompletność wymaganych dokumentów w momencie
dostawy lub później, jednak zawsze przed ich wbudowaniem. 
W  przypadku stwierdzenia złej  jakości  materiałów,  Wykonawca pozyska te  materiały z innego źródła.
Inspektor nadzoru,każdorazowo ustali tryb akceptacji i zamówienia materiałów z alternatywnego źródła.
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z badaniami
laboratoryjnymi i zamianą wadliwych materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość,  właściwości  do  robót  i  były
dostępne  do  kontroli,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji.  Miejsca  czasowego  składowania  będą
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania terenu lub
innych  uzgodnionych  wcześniej  z  Inżynierem.  Materiały  budowlane  składowane  tymczasowo  będą
zabezpieczone przed kradzieżą przez Wykonawcę.

7.5. WYKONANIE ROBÓT

7.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia  projekt  organizacji  Robót  i  ich
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji  elektrycznych. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami.

7.5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót

Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby:
• przy  najwyższej  temperaturze  otoczenia  w  warunkach  normalnej  eksploatacji  nie  została

przekroczona temperatura graniczna;
• w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia;
• skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były zminimalizowane;
• części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie były

odpowiedni zabezpieczone;
• elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o

ile nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia;
• wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane;
• zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia;

7.5.3  Przejścia przez ściany i stropy

• Wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych  przez  ściany  stropy   i.t.p.  muszą  być
chronione przed uszkodzeniami.

• Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
• Obwody  instalacji  elektrycznych  przechodzących  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem
mechanicznym można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka i.t.p.

• W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą
być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść
były wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt. 

7.5.4. Montaż sprzętu i osprzętu

• Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

• Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za
pomocą kołków i śrub rozporowych.

7.5.5. Łączenie przewodów

• W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
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• W przypadku gdy odbiorniki elektryczne. mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem.

• Przewody muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone na  naciągi  i  dodatkowe
naprężenia.

• Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

• W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,
pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

• Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
• Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

7.5.7. Podejścia do odbiorników

• Podejścia instalacji  elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

• Podejścia  od  przewodów  ułożonych  w  podłodze  należy  wykonywać  w  rurach  stalowych,
zamocowanych  pod  powierzchnią  podłogi.  Rury  muszą  spełniać  odpowiednie  warunki
wytrzymałościowe  i  być  wyprowadzone  ponad  podłogę  do  wysokości  koniecznej  dla  danego
odbiornika.

• Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe
należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych.

• Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na
tych ścianach.

7.5.8. Ochrona przed przepięciami 
W  rozdzielnicy  należy zamontować  ochronniki  przeciwprzepięciowe  dla  ochrony  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych.

7.5.9. Montaż rozdzielnic.
Montaż rozdzielnic i wyposażenie wykonać zgodnie ze schematem na rysunkach i opisem w dokumentacji
technicznej.

7.5.10. Próby montażowe
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest

do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych
robót  wraz  z  dokonaniem  potrzebnych   badań  i  pomiarów  i  próbnym  uruchomieniem
poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montażowych należy
uzgodnić z inwestorem. 

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane
odpowiednim  wpisem  w dzienniku  budowy,  stanowią  one  m.in.  podstawę odbioru  robót  oraz
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje :
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 
c)  sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych  w  tym  głównych  i  dodatkowych  połączeń

wyrównawczych
d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-pradowych

4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy wszystkie urządzenia działaja prawidłowo.

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne”.

7.6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej  kontroli  powinien ustalić  kierownik  budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

7.7. OBMIAR ROBÓT

7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne.

7.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i pomiaru w terenie są:
m   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m2 – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
m3  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
kpl – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
t     – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót
kg  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
elem. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
odcinek – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót

7.8. ODBIÓR ROBÓT

7.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

7.8.2. Odbiór 
Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe,
międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót.
Odbiory międzyoperacyjne

• Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na
prawidłowe wykonanie dalszych robót.

• Odbioru  międzyoperacyjnego  dokonuje  kierownik  robót  przy udziale  majstrów i  brygadzistów,
którzy  uczestniczyli  w  wykonawstwie  danego  rodzaju  robót  oraz  ewentualnie  przedstawiciel
Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

• Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być
wykonane przed podjęciem dalszych prac.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót.
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół,  w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.
Próby montażowe i pomiary sprawdzające

• Po  zakończeniu  montażu  instalacji,  a  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  należy
przeprowadzić  próby  montażowe,  obejmujące  badania  i  pomiary  sprawdzające.  Sprawdzanie
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W
czasie  sprawdzania  i  wykonywania  prób  należy  zastosować  środki  ostrożności  w  celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia.
Z prób montażowych należy sporządzić protokoły.

• Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oględziny,
które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają
wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  podane  w  odpowiednich  normach  wyrobu,  zostały
prawidłowo  dobrane  i  zainstalowane  oraz  nie  mają  widocznych  uszkodzeń  wpływających  na
pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy:

Odbiór końcowy
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
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• sprawdzić zgodność wykonanych dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami;

• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;
• sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych  robót  (instalacji)  odpowiednimi  protokołami

prób montażowych
Zamawiającego  i  Wykonawcy oraz  osoby biorące  udział  w czynnościach  odbioru.  Protokół  powinien
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usunięcia.
W  przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach
nieznacznie  odbiega  od  jakości  wymaganej  i  nie  ma  to  większego  wpływu na  cechy eksploatacyjne
obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń,
przyjmując,  iż  wartość  wykonanych  robót  jest  pomniejszona  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach kontraktowych.

7.8.3. Wykaz czynności kontrolnych 

Instalacja oświetleniowa 

Korzystając z zatwierdzonych rysunków instalacyjnych sprawdzić układ oświetlenia. 
Korzystając z zatwierdzonych rysunków instalacyjnych sprawdzić układ oświetlenia awaryjnego.

• sprawdzić, czy każda oprawa jest uziemiona.
• sprawdzić sposób mocowania opraw.
• sprawdzić, czy kable są odpowiednio zamocowane w zaciskach.
• sprawdzić uszczelnienia dławikowe kabli.
• sprawdzić wysokość mocowania wyłączników i gniazd.
• sprawdzić poprawność funkcjonowania instalacji.
• sprawdzić oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
• sprawdzić oświetlenie awaryjne wyłączając zasilanie.
• sprawdzić poziomy oświetlenia.
• sprawdzić, czy lampy zakodowano właściwymi kolorami.
• sprawdzić stopień ochrony.
• sprawdzić, czy sprzęt przeciwpożarowy jest właściwie oświetlony.
• w przypadku scentralizowanego oświetlenia awaryjnego sprawdzić:

• prąd ładowania;
• prąd rozładowania;
• wyłączyć napięcie baterii akumulatorów;
• zmierzyć prąd upływu;
• przełączyć napięcie;
• czy możliwe jest zdalne sterowania.

• sprawdzić, czy świadectwo urządzenia spełnia wymagania klasyfikacji obszaru.

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

7.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.10.1. Normy

Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-52. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Obciążalności
prądowe długotrwałe przewodów.

PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55. Dobór i
montaż wyposażenia  elektrycznego.  Inne wyposażenie.  Sekcja  559:
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-84/E-02033 Oświetlenie

.

UWAGA!

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym  w  normach  wymienionych  w
niniejszej ST.
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