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WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-konania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 Specyfikacja Techniczna Robót Budowlanych jest podzielona na Specyfikację Techniczną Szczegółową  
 ST.RB.01………ROBOTY OGÓLNE 
 ST.RB.02………ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
 ST.RB.03………ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 ST.RB.04………ROBOTY TOWARZYSZĄCE  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudŜetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Projekt obejmuje przystosowanie nowych instalacji elektrycznych do warunków budowlanych i 
konstrukcyjnych istniejącego obiektu Szpitala Miejskiego. 
Zakres prac adaptacyjnych dzieli się na dwa etapy: 

• MontaŜ urządzenia prądotwórczego w budynku gospodarczym 

• Przebudowa pomieszczeń rozdzielni NN w budynku Szpitala Miejskiego 
 

Przystosowanie pomieszczeń garaŜowych polegać będzie na: 
Wybudowaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy 
Wybudowaniu kanałów doprowadzających kable elektryczne 
Wybudowaniu ścianek pełnych wydzielających strefy funkcjonalne 
Wybiciu dodatkowych otworów drzwiowych i zlikwidowaniu istniejących 
Ogólnym odświeŜeniu pomieszczeń poprzez pomalowanie ścian farbami emulsyjnymi 
 
Przebudowa pomieszczeń rozdzielni NN w budynku Szpitala Miejskiego 
Zakres robót budowlanych będzie polegał głównie na wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń rozdzielni 
NN oraz studni rewizyjnych dla instalacji prądowej.  
Projektuje się równieŜ w pomieszczeniach tymczasowych rozdzielnic NN montaŜ sufitu podwieszanego 
wykonanego z płyt GKF na stelaŜu metalowym 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
uŜytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

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

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
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 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
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 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

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

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takŜe 
w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

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

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

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 

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

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowejprzedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

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

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

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

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

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

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

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

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań i drenaŜu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

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

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

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

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
 

10.2.  Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

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

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy 
wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 
 Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości. 
 Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg 
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów 
lub instalacji – wykonywanych poza placem budowy. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) rozebranie posadzek betonowych, lastrykowych 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uŜycia środków wy-buchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
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1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, połoŜone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

ds

d
s
p

p
I =

 
gdzie: 
      pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
      pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.4.11. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
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gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 

–  dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

–  kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kie-rowa-nia robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu, 

–  ksiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; 
wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

–  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-zbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości mate-riałów oraz robót, 

–  polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 

–  projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej naleŜy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
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Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku 
wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
Odbicie tynków cementowo- wapiennych. Tynki naleŜy skuwać młotami tak, aby nie uszkodzić 
konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami tak, aby moŜliwe było 
naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepności do podłoŜa. 

 
Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
– Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uwaŜane 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 w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 
stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wiązującymi na 
danym obszarze. 
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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 budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwo-ścią korzystania z 
następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 



28 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
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 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/– 10 cm. RóŜnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
 Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 
 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
 JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

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

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
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2 Pomiar szerokości dna wykopu niwelatorem, w odstępach co 20 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ  10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
 W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 
jest moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
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współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ŝe dolne wartości stosować w nasypach 
przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na  jednostkach transportowych. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 
SST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

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

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. 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 ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

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

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
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3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
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e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Załącznik 1 
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 

Kate- 
goria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość 
objęto-ściowa  

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po  

odspojeniu  
w % od pierwotnej 

objętości1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
16,7 

 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleŜałe 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 
17,7 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 
masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
20,6 
20,6 

 
16,7 

 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

5 śuŜel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% objętości 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 
 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 

26,5 
22,6 
23,5 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
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Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średniziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
Załącznik 2 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednos
tki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  – rumosz 
niegliniasty 

– Ŝwir 
– pospółka 
– piasek gruby 
– piasek średni 
– piasek drobny 
– ŜuŜel 

nierozpadowy 

– piasek 
pulasty 

– zwietrzelina 
gliniasta 

– Ŝwir gliniasty 
– pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
– glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 
– ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
– piasek gliniasty 
– pył, pył piaszczysty 
– glina piaszczysta, glina pylasta 
– ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek %    
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 0,075 mm 
 0,02 mm 

< 15 
< 3 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0  1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy 
WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

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

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

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

 
ST.RB.02    ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

 
 

ROBOTY W ZAKRESIE BETONOWANIA, ZBROJENIA,  
(Kod CPV 45262300-4) 
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SPIS TREŚCI 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
 
 
 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
……....................................................................................................................................... 

 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych. 

Przebudowa pomieszczeń gospodarczych 

 

Głównym elementem konstrukcyjnym będzie fundament pod agregat prądotwórczy. Wykonany będzie 
on z betonu klasy B20, zbrojony stalą klasy 34GS; fundament o wymiarach 1300x4000x300 zagłębiony 
będzie do poziomu -25cm poniŜej poziomu posadzki, 5 cm będzie wystawało poza płaszczyznę podłogi 
garaŜowej. Fundament oddylatowany będzie od pozostałej przestrzeni posadzki poprzez  6cm warstwę 
styropianu PS20 po całym obwodzie fundamentu do głębokości -25cm p.p.posadzki. Zbrojenie 
fundamentu siatka #12x12 ø10, 8cm od dna fundamentu. 

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej odbywać się będzie kanałami wykonanymi w posadzce. Kanały 
szer. 45cm, głębokości 80cm wykonane będą z bloczków fundamentowych szer. 14cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Konstrukcja dna kanału to płyta betonowa 5cm zbrojona siatką ø4 #5x5cm, 
beton B20, pod płytę naleŜy wykonać wylewkę 10cm z betonu B10 na podsypce piaskowej 4cm, na 
wylewkę betonową naleŜy nałoŜyć 2xpapę asfaltową, którą naleŜy wyciągnąć na ściany pionowe 
kanału. Kanał od góry naleŜy po obwodzie zabezpieczyć kształtownikiem stalowym L40x40x5, który 
będzie spełniał rolę zabezpieczenia krawędzi kanału i stanowił oparcie dla przekrycia kanału w postaci 
krat WEMA. Przejścia kanałów pod ścianami naleŜy dodatkowo zabezpieczyć L40x40x5 

Dodatkowo projektuje się wyburzenie fragmentu ściany istniejącej, budowę nowych ścian oddzielenia 
pomieszczeń gr 12cm cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej. Drzwi wyjściowe które 
zaprojektowano z pomieszczenia na zbiorniki z paliwem i rozdzielni NN będą stalowe otwierane na 
zewnątrz o szer. 90cm, za drzwiami projektuje się dodatkowo schody betonowe niwelujące róŜnicę 
wysokości. Schody będą ok. 50cm zagłębione w gruncie. NadproŜa drzwiowe w postaci 2xC160 
montowane będą w bruzdach ściennych i łapane z dwóch stron ściany za pomocą nagwintowanych 
prętów ø16, obłoŜone siatką stalową i otynkowane. Od strony wejściowej w jednym z pomieszczeń 
garaŜowych zastępuje się bramę garaŜową nowymi drzwiami o szer 90 oraz drzwiami 
dwuskrzydłowymi o szer 150cm. Nowo wznoszone ściany działowe będą oparte na belce 
fundamentowej montowanej w posadzce. Belka o wymiarach 25x30cm ułoŜona będzie na wylewce 
cementowej gr 2cm. Ściany będą otynkowane i pomalowane. 

Przebudowa pomieszczeń rozdzielni NN w budynku Szpitala Miejskiego 

 

Zakres robót budowlanych będzie polegał głównie na wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń 
rozdzielni NN oraz studni rewizyjnych dla instalacji prądowej. Pomieszczenia tymczasowe projektuje 
się z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej ułoŜonych na belce fundamentowej 
montowanej w posadzce. Belka o wymiarach 25x30cm ułoŜona będzie na wylewce cementowej gr 2cm. 
Ściany nie będą otynkowane. W ścianach zamontowane będą drzwi stalowe o szer min 90cm. 
Projektuje się takŜe demontaŜ istniejących drzwi w pom rozdzielni nr… i przesunięciu ich o około 1m 
w lewą stronę. Nowo wykute drzwi będą zabezpieczone stalowym podciągiem 2xC200 wstawionym 
jako nadproŜe w bruzdach. Belki stalowe łapane będą z dwóch stron ściany za pomocą nagwintowanych 
prętów ø16 obłoŜone siatką stalową i otynkowane.  

Studnie projektuje się jako murowane wykonane będą z bloczków fundamentowych szer. 14cm na 
zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dna kanału to płyta betonowa 5cm zbrojona siatką ø4 
#5x5cm, beton B20, pod płytę naleŜy wykonać wylewkę 10cm z betonu B10 na podsypce piaskowej 
4cm, na wylewkę betonową naleŜy nałoŜyć 2xpapę asfaltową, którą naleŜy wyciągnąć na ściany 
pionowe studni. Studnię od góry naleŜy po obwodzie zabezpieczyć kształtownikiem stalowym 
L40x40x5, który będzie spełniał rolę zabezpieczenia krawędzi kanału i stanowił oparcie dla przekrycia 
kanału w postaci krat WEMA. Dodatkowo dla studni o gł. 2,5 m projektuje się klamry stalowe 
umoŜliwiające zejście. 
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1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania 
próbek betonowych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. Beton klasy B30 przy Rb
G = 30 

MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych 
Roboty betonowe i Ŝelbetowe naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu tych 
robót naleŜy wykorzystać takŜe: 
............................................................................................................................................. 
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1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIW OŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement – wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), 
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny 
charakteryzować się następującym składem: 
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uŜyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niŜ 8 mm 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niŜ 
20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 
Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być 
uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
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2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorod-nością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym 
podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie 
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie pro-stopadłej do kierunku 

betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymaga-nia dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-czyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,  

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i 
PN-EN 933, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.2.3. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% 

po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
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– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyŜszych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość 
na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie 
powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 
206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 

2.4. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. 

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wy-magania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Do wykonywania robót betonowych naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosować mieszarek wolnospadowych). 
3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych naleŜy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 
„gruszki”). Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 
10 m. 
3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyŜującymi się w płaszczyźnie 
poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 

pkt 4 
 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach 

powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
• Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy 

umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. 
Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

• Do kaŜdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 

4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo naleŜy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłoŜu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
4.4.1. Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy 

w stosunku do stanu początkowego. 
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Masę betonową moŜna transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek naleŜy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca,  
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niŜ 1 m/s 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niŜ 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie 

w dół 
– przenośnik powinien być wyposaŜony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 

zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być 
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i 
rusztowań. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp., 
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą.   
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5 st. C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy wówczas zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.7. Rusztowania 
Rusztowania naleŜy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę w 
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów 
drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i 
bezpieczeństwo konstrukcji. 
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Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji oraz 
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem cięŜaru układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. 

Całkowita rozbiórka rusztowań moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej przez 
PN-B-06251. Rusztowanie naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego 
usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji naleŜy ustalić według PN-B-06251. 
 

5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznic. 
Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 

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

6. 
 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 

 Rodzaj  
badania 

Metoda badania  
według 

Termin lub częstość  
badania 

SKŁADNIKI 
BETONU 

1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3:2006 

j.w. 
PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed 
uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości zanieczyszczeń 
– wilgotności 

 
PN-EN 933-1:2000 
PN-EN 933-3:1999 
PN-EN 933-9:2001 
PN-EN 933-7:2000 
PN-EN 1097-6:2002 

j.w. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót 
i w przypadku 
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stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-EN 480 
i Aprobata 
Techniczna 

 

MIESZANKA  
BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu  
recepty i 2 razy  
na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza j.w. j.w. 

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty 
i po wykonaniu kaŜdej 
partii betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie  
– badania nieniszczące 

PN-B-06261 W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 
3 razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz 
na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
 

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań naleŜy przeprowadzić w zaleŜności od uŜytego materiału zgodnie z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
KaŜde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki) 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości załoŜonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a) rozstaw Ŝeber ± 0,5%, lecz nie więcej niŜ o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) róŜnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niŜ – 0,5 cm, 
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ + 2 cm, 
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ + 0,5 cm. 

W kaŜdym rusztowaniu w czasie odbioru naleŜy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie naleŜy stosować do rusztowań klasy niŜszej niŜ K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciąŜeniem i po obciąŜeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stęŜeń, 
– przygotowanie podłoŜa i sposób przekazywania nacisków na podłoŜe. 
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Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieŜącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w 
czasie betonowania oraz demontaŜu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia 
konstrukcji nośnej). 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe roboty betoniarskie zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 
takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac naleŜy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 

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

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli taką formę 
przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej 
dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeŜeli odchylenia od wymagń nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości konstrukcji zamawiający 
moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej po 

uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 
w wykonanych robotach betoniarskich. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

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

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót betoniarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– montaŜ rusztowań z pomostami i deskowań, 
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i 

pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych 

zakotwień, marek, rur itp., 
– demontaŜ deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 

urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 196-1:2006 
 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2006 
 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3:2006 
 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
4. PN-EN 196-6:1997 
 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 197-1:2002 
 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
 – jw. – 
7. PN-EN 197-2:2002 
 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8. PN-EN 932-1:1999 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek. 
9. PN-EN 932-2:2001 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
10. PN-EN 932-3:1999 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego. 
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 
 – jw. – 
12. PN-EN 932-5:2001 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: WyposaŜenie podstawowe i wzorcowanie. 
13. PN-EN 932-6:2002 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności. 
14. PN-EN 933-1:2000 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewowa. 
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15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 
 – jw. – 
16. PN-EN 933-2:1999 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne 

wymiary otworów sit ba-dawczych. 
17. PN-EN 933-3:1999 
 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości. 
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 
 – jw. – 
19. PN-EN 933-4:2001 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
20. PN-EN 933-5:2000 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 
 – jw. – 
22. PN-EN 933-6:2002 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik 

przepływu kruszyw. 
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 
 – jw. – 
24. PN-EN 933-7:2000 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Ozna-czenie zawartości muszli – Zawartość 

procentowa muszli w kru-szywach grubych. 
25. PN-EN 933-8:2001 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie 

wskaźnika piaskowego. 
26. PN-EN 933-9:2001 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie 

błękitem metylenowym. 
27. PN-EN 933-10:2002 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w stru
28. PN-EN 1097-3:2000 
 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości. 
29. PN-EN 1097-6:2002 
 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
 – jw. – 
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 
 – jw. – 
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 
 – jw. – 
33. PN-EN 12620:2004 
Kruszywa do betonu. 
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 
 – jw. – 
35. PN-EN 934-2:2002 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 
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 – jw. – 
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 
 – jw. – 
38. PN-EN 480-1:1999 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa 

do badania. 
39. PN-EN 480-1:2006(u)  
 – jw. – 
40. PN-EN 480-2:2006 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 
41. PN-EN 480-4:2006(u) 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej 

się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
42. PN-EN 480-5:2006(u) 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
43. PN-EN 480-6:2006(u) 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni. 
44. PN-EN 480-8:1999 
 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 
45. PN-EN 480-10:1999 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 
46. PN-EN 480-12:2006(u)  
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach. 
47. PN-EN 1008-1:2004 
 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
48. PN-EN 206-1:2003 
 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  
 – jw. – 
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005  
 – jw. – 
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 
 – jw. – 
52. PN-EN 12504-1:2001 
 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie 

wytrzymałości na ściskanie. 
53. PN-EN 12504-2:2002 
 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 
 – jw. – 
55. PN-EN 12504-3:2006 
 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
56. PN-EN 12504-4:2005 
 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
57. PN-B-06251 
 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia) 
58. PN-75/D-96000 
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 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
59. PN-72/D-96002 
 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
60. PN-92/D-95017 
 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
61. PN-87/N-02251 
 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
62. PN-N-02211:2000 
 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podsta-wowa. 
63. PN-M-47900-1:1996 
 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne parametry. 
64. PN-M-47900-2:1996 
 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 
65. PN-M-47900-3:1996 
 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
66. PN-EN 74-1:2006(u) 
 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do 

rur – Wymagania i metody badań. 
67. PN-B-03163-1:1998 
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 
68. PN-B-03163-2:1998 
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 
69. PN-B-03163-3:1998 
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 
70. PN-ISO-9000 
 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zmianami). 
 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-
7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, wydanie ITB nr 240/82. 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
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PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach 
budownictwa inŜynieryjnego. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynków oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montaŜem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
 Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, 
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niespręŜajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń w sposób 
czynny. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
04-1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłuŜenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłuŜenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłuŜenie (min) w % 24 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłuŜenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 

2.2. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

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

5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
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5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d 
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 
≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

5.3. MontaŜ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec 
zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
 Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 
m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
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 Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych 
miejsc kręgu. 
 Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym).NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
– róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 

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

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
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– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 

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

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 

niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

teren budowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/  
/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
  Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
  2. BI 8/92 poz. 38  
  Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal 
do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPIS TREŚCI 
 

WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 ...........................................................................................................................................  
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.2. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych i 
obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoŜa (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów tynków zwykłych. 

 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takŜe podanymi poniŜej: 
PodłoŜe – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoŜa. 
Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca przyczepność dolnej 
warstwy tynku. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty tynkarskie naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

 

1.8. Nazwy i kody robót objęte zamówieniem 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej naleŜy uściślić wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement według normy 

PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-
459. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜno-ści od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót tynkarskich 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
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Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoŜa – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
– Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoce-niem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 
– Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C oraz pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
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W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
5.4.7. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na 

zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoŜy. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.2.2. Badania przygotowania podłoŜy 
Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
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e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilŜania, 
f) chłonności podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.2. 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”. 
6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. 
BadaniaDo badań odbiorowych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać naleŜy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane 

podłoŜa nadawały się do połoŜenia tynku a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniŜej 0°C. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleŜy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyŜowego nacinania wyprawy i poddania jej 
uderzeniom stempla o cięŜarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 
gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleŜy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych naleŜy przeprowadzać na podstawie świadectwa 
badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2 naleŜy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 
cm w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŜy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
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W przypadku badania tynku o powierzchni większej niŜ 5000 m2 naleŜy na kaŜde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć 
jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) naleŜy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. 
Gładkość powierzchni oraz brak pylenia naleŜy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich naleŜy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnię tynku naleŜy zwilŜyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 

odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o cięŜarze 250 gramów; próba 
ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków naleŜy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na naroŜach i obrzeŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
naleŜy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeŜeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię 
ościeŜy w stanie surowym. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoŜy naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podłoŜa zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania wyprawy. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoŜa nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoŜa.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  

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

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej 
dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań  są 
pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w 
stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku zamawiający 
moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 
w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

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

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 

odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 

tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
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– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 
Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych moŜe by wariantowe: 

Wariant I 
Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań oraz koszty 
pomostów i barier zabezpieczających. 

Wariant II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań do wykonania tynków 
zwykłych na wysokości powyŜej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takŜe pomostów i barier 
zabezpieczających. 
Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) naleŜy pozostawić tylko wariant wybrany przez 
zamawiającego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 
 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 
 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 
 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do badań. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) 
 jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000 
 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 
 jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 
 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy 

(za pomocą penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 
 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
9. PN-EN 1015-19:2000 
 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia 

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005  
 jw. 
11. PN-EN 197-1:2002 
 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 
 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
14. PN-EN 459-1:2003 
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 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
15. PN-EN 459-2:2003 
 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
16. PN-EN 459-3:2003 
 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
17. PN-EN 1008-1:2004 
 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

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

18. PN-EN 934-6:2002 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 
 jw. 
20. PN-B-30041:1997 
 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 
 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 
 jw. 
23. PN-92/B-01302 
 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003 
 Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004  
 jw. 
 

10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 

z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 

10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 
z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, 
wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 

 

 

 

 
 

 
 

ROBOTY MALARSKIE 
(Kod CPV 45442100-8) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 ...........................................................................................................................................   
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie naraŜonych na 
agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych. 
 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie naraŜonych 
na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoŜa (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej: 
PodłoŜe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier  – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 
Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 
Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– warunki uŜytkowania powłok malarskich. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
 farby na spoiwach: 
–  Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
–  Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, 
–  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 
–  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
 lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
 farby na spoiwach: 
–  rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 
–  mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
–  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
 farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych, 
 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
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– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

–  niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót malarskich 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 

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

 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na 
paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie a takŜe kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych (biały montaŜ) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
 ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
 wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
 ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
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Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz 
resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie moŜe być większa od podanej w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 
podłoŜa,  

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych 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 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 
5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate 
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. 
 Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona. 
 
5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią 
zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 
5.3.5. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej 

niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

 
5.3.6. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 

farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
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5.3.7. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz powierzchnię 

dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniŜej 0°C, 
– w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie 

przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane 

(nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie przekracza 

odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niŜ 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
 krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 
 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
 zalecenia w zakresie bhp. 
 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w 
pkt. 5.4.2. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 
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b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 

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

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  

 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na 
spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

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

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoŜa. 
 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoŜa, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie 
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących terminach: 
 dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
 dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
  murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 

zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

  podłoŜy betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych, 

  tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

 podłoŜy z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót murowych. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy 

pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

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

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• koŜuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania 
powłok malarskich. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

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

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

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za 
odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

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

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 
m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych, grzejników i 
rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników 
podanych w tablicy 2. 

 
 
 
 
 
 

 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. 
Stosunek rzutu powierzchni ozdób  

do całej powierzchni ściany lub sufitu 
Współczynnik 

a b c 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 
Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeŜy), 
stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
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Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

Lp. Nazwa elementu 
Współ- 
czynnik 

a b c 

 Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 
ościeŜnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

 

01 – bez szczeblin 1,30 

02 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2 2,30 

03 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 1,90 

04 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 1,70 

05 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 1,50 

 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami   

06 – bez szczeblin 1,90 

07 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2 4,00 

08 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 3,20 

09 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 2,75 

10 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 2,30 

 Drzwi z ościeŜnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami  

11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10 

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kaŜdej 
szyby 

2,50 

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kaŜdej 
szyby 

2,10 

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70 

 
 

Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza 
się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne Ŝeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy przyjmować 
potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
 
 

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru naleŜy 
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przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, 
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 
do robót malarskich. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.  

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

 

6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  
 

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

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

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

− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoŜy, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

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

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
powłokę ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 
 

6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 
w wykonanych robotach malarskich. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

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

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Wariant I 

Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach umownych (ofercie) ceny 
jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
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– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyŜej 5 m od poziomu ich ustawienia: 
Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyŜej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających. 
Sposób II 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań do wykonania robót 
malarskich na wysokości powyŜej 5 m od poziomu ich ustawienia a takŜe pomostów i barier zabezpieczających. 
Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
Wariant II 

Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres 
robót obejmujący roboty malarskie. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac malarskich 
oraz prac z nimi związanych takich jak: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaŜ, demontaŜ i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

malarskich, niezaleŜnie od wysokości prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity – Klasyfikacja. 
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4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 

2087 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 

z późn. zmianami). 
 

10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

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

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 

ST.RB.04    ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
  
 

WYWÓZ GRUZU, STAWIANIE TYMCZASOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, MONTA ś SUFITU 
PODWIESZANEGO,  NAPRAWA USZKODZONYCH MIEJSC   
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1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem:  

• sufitów podwieszanych w pomieszczeniach stawianych tymczasowo. 
• Stawianie ścianek działowych 
• Naprawa uszkodzonych miejsc w posadzkach 
• Wywóz gruzu. 

 
1.2. Zakres robót objętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego:  

• sufitów podwieszanych w pomieszczeniach stawianych tymczasowo. 
• Stawianie ścianek działowych 
• Naprawa uszkodzonych miejsc w posadzkach 
• Wywóz gruzu. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Ścianki działowe stanowią lekkie przegrody stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne – nie przenoszące 
obciąŜeń na strop. 
Uszkodzenia posadzki lastrykowej, betonowej  
 
1.4. Zgodność z dokumentacją 
Sufity oraz ścianki tymczasowe powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i klasyfikację ogniową. 
 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy 
lub innym równorzędnym dowodem. 
 
2.MATERIAŁY 
Sufity podwieszane powinny odpowiadać wymaganiom norm. System składa się z płyt Ecophon i konstrukcji 
nośnej Connect. 
Ścianki tymczasowe wykonane będą z pustaków ceramicznych lub bloczków gazobetonowych na zaprawie 
cementowej  na belce podwalinowej umiejscowionej w posadzce. 
Do napraw miejscowych posadzek stosować moŜna beton kl B15 min lub zaprawę lastrykową w zaleŜności od 
przeznaczenia pomieszczenia.  
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych pkt.3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych pkt.4 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku przy częstotliwości ponad 500 Hz, 
a takŜe przy niskich frekwencjach. Dzięki temu moŜna je z powodzeniem stosować w otwartych 
pomieszczeniach biurowych, gdzie wymagane jest maksymalne pochłanianie dźwięku w pełnym zakresie 
częstotliwości. Jest takŜe idealnym rozwiązaniem tam, gdzie występuje męczący hałas w niskim paśmie 
częstotliwości, np. szum wentylacji lub hałas pochodzący z zewnątrz, n.p. odgłosy ruchu ulicznego. 
Scianki działowe wykonać do wysokości istniejącego stropu kondygnacji, z pozostawieniem miejsc na przejścia 
instalacyjne /wod-kan, CO/ W ściankach naleŜy wykonać otwór drzwiowy zabezpieczony nadproŜem stalowym.  
 
5.1. Konstrukcja – 
System składa się z płyt Ecophon i konstrukcji nośnej Connect o łącznej przybliŜonej masie 5kg/m². 
Płyty wykonano z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa jest pokryta powłoką Akutex®, 
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w zaleŜności od wymaganej absorpcji dźwięku dostępna jest w trzech wariantach: alpha (Akutex T), beta i 
gamma. Powierzchnię tylną zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są zagruntowane. Konstrukcja 
wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Izolacyjność wynosi 29dB. 
Kolorystyka płyt: Light grey 965. 
Format płyt: 600x600 lub 1200x1200. 
Grubość: 4cm. 
Wieszaki regulowane: Connect 3766, o długości 540 - 1000mm 
 
5.2.MontaŜ– 
Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w moŜliwie późnym etapie budowy, dzięki 
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. W razie potrzeby zapewniamy szkice instalacyjne, 
pokazujące krok po kroku montaŜu wybranego systemu. 
Konstrukcja częściowo ukryta. Płyty łatwe w demontaŜu. 
Ze względów estetycznych płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili 
i listew przyściennych przynajmniej 400 mm długości. 
Elastyczność wełny szklanej powoduje, Ŝe płyty moŜna łatwo docinać na budowie. Jeśli przycięte krawędzie 
wymagają malowania, moŜliwe jest zastosowanie Farby do krawędzi płyt. 
Łatwa jest takze praca z konstrukcją nośną, produkowaną z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do 
przycięcia profili wystarczą noŜyce. 
 
 
5.3. Rodzaje zastosowanych elementów: 
Alpha – powierzchnia zapewniająca najlepszy współczynnik pochłaniania dźwięku - klasę A. Wykorzystywana 
jako pełny sufit podwieszany w otwartych przestrzeniach biurowych, salach wykładowych i konferencyjnych 
do ok. 100m2. MoŜliwe połączenie z Master gamma. 
Gamma - Posiada właściwości dźwiękochłonne wyłącznie w zakresie niskich częstotliwości. Master gamma 
sprawdza się w połączeniu z Master alpha do sal wykładowych o powierzchni ponad 100 m². Uzywa się 
równiez po to, by uzyskać wzmocnienie głosu osoby mówiącej poprzez odbijanie dźwięku (klasa E). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanej ścianki). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8. 
JeŜeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane ścianki naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, ścianki 
nalezy uznać za niezgodne z normą i w takim wypadku nalezy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

ST.RE.01    INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
 
 

Kod CPV 
45.31.00.00-3; 45.31.10.00-0; 45.31.00.00-3 

 
ROBOTY W ZAKRESIE  

 
WYKONANIE INSTALACJI O ŚWIETLENIOWEJ  

WYKONANIE INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH 
WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ POŁ ĄCZEŃ 

WYRÓWNAWCZYCH  
WYKONANIE INSTALACJI GŁÓWNEGO WYŁ ĄCZNIKA PR ĄDU  

OCHRONA PRZECIWPORA śENIOWA  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji pt.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej pt.: Projekt zasilania w energię elektryczną, podstawowego i 
rezerwowego, budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu” w zakresie 
instalacji elektrycznych w szpitalu. Dokumentację opracowano na podstawie projektu 
ARINET Grzegorz Kowalczyk, 44-121 Gliwice, ul. śabińskiego 27/11. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z wykonaniem: 
- instalacji elektrycznej oświetlenia wnętrz; 
- instalacji gniazd wtyczkowych; 
- instalacji uziemiającej; 
- instalacji połączeń wyrównawczych; 
- tras koryt kablowych; 
- instalacji głównego wyłącznika prądu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z 
osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 
Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 
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Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - słoma ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry. 
SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia. 
Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest 
przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano dokumentacji projektowej. 
Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z: 
− Polskimi Normami (PN); 

− obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, 
przepisów i regulacji terenowych; 

− Warunkami Technicznymi Przyłączenia wydanymi przez Zakład Elektroenergetyczny. 
Prace montaŜowe wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych 
ze  szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt nr 6 – ochrona przeciwporaŜeniowa 
w  urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dla zamontowanej instalacji wykonać instrukcję obsługi i napraw zainstalowanych urządzeń 
elektrycznych. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane w robotach elektrycznych zostały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej 
Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie 
wykazy wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia 
zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i  oznaczania tym znakiem wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszą 
posiadać znak bezpieczeństwa. Wszystkie elementy wyposaŜenia zastosowane w instalacji 
elektrycznej powinny spełniać wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu. 

2.2. Parametry techniczne 

Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny mieć parametry techniczne 
odpowiednie do warunków, w których mają być zastosowane, w szczególności powinny 
spełniać poniŜsze wymagania: 

a) Napięcie – wyposaŜenie elektryczne powinno być dobrane do 
maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna 
napięcia w przypadku prądu przemiennego), jak równieŜ do mogących 
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wystąpić przepięć. W pewnych przypadkach dla określonego wyposaŜenia 
moŜe być wymagane uwzględnienie najniŜszych wartości napięć, które 
mogą wystąpić. 

b) Prąd – wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być 
dobrane z uwzględnieniem maksymalnej wartości prądu ustalonego 
(wartość skuteczna w przypadku prądu przemiennego), która moŜe 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem 
prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym 
czasie (np. w czasie działania zabezpieczeń), podczas którego moŜe być 
spodziewany przepływ prądu przeciąŜeniowego. 

c) Częstotliwość – jeŜeli częstotliwość ma wpływ na działanie wyposaŜenia 
elektrycznego, to częstotliwość znamionowa tego wyposaŜenia powinna 
być skorelowana z częstotliwością, która moŜe wystąpić w obwodzie. 

d) ObciąŜenie – wyposaŜenie elektryczne dobrane na podstawie 
charakterystyk obciąŜenia powinno być dostosowane do obciąŜenia, z 
uwzględnieniem współczynnika obciąŜenia i normalnych warunków 
eksploatacji. 

e) Warunki wykonania instalacji elektrycznej – wyposaŜenie elektryczne 
powinno być dobrane tak, aby bezpiecznie wytrzymywało naraŜenia i 
warunki środowiskowe w miejscu zainstalowania wg PN-IEC 60364-1 w 
miejscu zainstalowania. JeŜeli element wyposaŜenia nie odpowiada 
warunkom jego zainstalowania, moŜe on być zastosowany pod 
warunkiem, Ŝe będzie zapewnione odpowiednie dodatkowe 
zabezpieczenie jako część kompletnej instalacji elektrycznej. 

f) Zapobieganie szkodliwym skutkom – wyposaŜenie powinno być dobrane 
tak, aby nie było powodem szkód w innym wyposaŜeniu lub zakłóceń w 
zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w tym równieŜ podczas 
czynności łączeniowych. W tym kontekście do czynników, które mogą 
mieć szkodliwy wpływ, naleŜą np.: 

-  współczynnik mocy, 
-  prąd rozruchowy, 
-  niesymetria obciąŜenia. 

2.3. Mufy i głowice kablowe 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 
przekroju i liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. 
Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV 
powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami metalowymi łączonych kabli. 
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401. 

2.4. Składowanie materiałów: 

Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano-montaŜowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
elektryczne roboty instalacyjno-montaŜowe. Sposób składowania materiałów elektrycznych w 
magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju 
materiałów. Materiały np. rury stalowe, kable, osprzęt naleŜy przechowywać 
w  pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury naleŜy 
składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny 
znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny 
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powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułoŜone poziomo. Zaleca się 
składowanie zestawów montaŜowych z taśm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie 
przekraczającej +20°C. 
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 
z  wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny 
i  urządzenia moŜna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 
i  działania. NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 

 

4. TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
Kable naleŜy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewoŜenie bębnów z  kablami w 
skrzyniach samochodów cięŜarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami przewoŜone w 
skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i  zdejmowanie bębnów 
z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą Ŝurawia. Dopuszcza się 
przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia 
nie jest niŜsza niŜ +4 oC przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 
40 - krotna średnica zewnętrzna kabla.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty montaŜowe 

5.2.1. Warunki ogólne 

 
Do rozpoczęcia montaŜu instalacji elektrycznej moŜna przystąpić po stwierdzeniu przez 
InŜyniera, Ŝe: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych; 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji 
elektrycznej odpowiadają załoŜeniom projektowym; 

- odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych; 

- w miejscu przejść przez przegrody budowlane powinny być wykonane przepusty 
kablowe z rur osłonowych; 

- tynkowanie powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego; 
- po wykonaniu prac tynkarskich Instalator wykona sprawdzenie rezystancji izolacji 

przewodów; 
 

5.2. Okablowanie instalacji 

- kable instalacji elektrycznej naleŜy rozprowadzać w przygotowanych do tego 
trasach kablowych wykonanych z koryt perforowanych; 

- odejścia od głównych tras kablowych powinny być zabezpieczone przed 
mechanicznym uszkodzeniem powłoki kabla; 

- dojścia do osprzętu montowanego w stropie podwieszanym Instalator wykona 
mocując przewody do konstrukcji, np. przy wykorzystaniu opasek kablowych; 

- dojścia do osprzętu na ścianach (łączniki, gniazda) Instalator wykona jako 
podtynkowe; 

- prowadzenie przewodów instalacji elektrycznej powinno być wykonane zgodnie 
z zaleceniami dla stref instalacyjnych; 

- przewody naleŜy prowadzić pod kątem prostym do płaszczyzn; 
- temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0°C. 
- Instalator powinien przestrzegać wytyczne producenta dla minimalnych promieni 

gięcia, powinien on być moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica kabla; 

- po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 
odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, przy czym 
rezystancja nie moŜe być mniejsza niŜ 20 MΩ/km.  

 

5.3. MontaŜ aparatury i osprzętu 

 
- naleŜy stosować osprzęt instalacyjny spełniający wymagania dla poszczególnych 

typów pomieszczeń; 
- zespoły gniazd oraz gniazda przeznaczenia ogólnego montować na wysokości ok. 

30 cm nad posadzką; 
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- w tablicach rozdzielczych oznaczyć aparaty oraz umieścić opis obwodów; 
- oprawy oświetleniowe wewnętrzne instalować zgodnie z rozmieszczeniem 

wskazanym w dokumentacji projektowej, z zachowaniem zaleceń producenta; 
 

5.4. Instalacja wyłącznika przeciwpoŜarowego 

 
- naleŜy zainstalować wyłączniki BGWP w pomieszczeniu ze stałą obsługą np. w 

izbie przyjęć; 
- połączenie pomiędzy przyciskiem BGWP a właściwym rozdzielnicami naleŜy 

wykonać przewodem HDGs 4x1,5mm2; 
- przewód sterujący prowadzić w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe 

uszkodzenie, np. pod tynkiem lub w metalowych korytach istniejących tras 
kablowych; 

- przycisk zdalnego sterowania oznaczony jako Obiektowy Główny Wyłącznik 
PoŜarowy (OGWP) naleŜy zainstalować, wewnątrz pomieszczenia rozdzielni RG na 
wysokości 1,4m nad posadzką; 

- przycisk naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym uŜyciem i opisać w sposób 
jednoznacznie go identyfikujący; 

- informacja o lokalizacji PoŜarowych  Wyłączników Prądu naleŜy umieścić obok 
wejścia budynku Głównego i Rozdzielni Głównej Szpitala a takŜe w 
pomieszczeniach z BGWP. 

- połączenie pomiędzy budynkiem głównym Szpitala a rozdzielnią RG1 naleŜy 
wykonać kanalizacji kablowej. Kabel ułoŜyć w dodatkowej rurze osłonowej 
RHDPE Ø40/3,7mm. 
 

5.5. Instalacja odgromowa. 

- istniejące obiekty chronione są przed wyładowaniami atmosferycznymi instalacjami 
odgromowymi ze zwodami nie izolowanymi niskimi. 

- uziomy wykonać naleŜy z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm.  
- przewody odprowadzające połączyć naleŜy z przewodami uziemiającymi poprzez 

złącza kontrolne zainstalowane na wysokości 1,5m.  

 

5.6. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

- ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym realizowana jest poprzez 
samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-C-S; jako urządzenia wyłączające 
zastosowano wyłączniki ochronne róŜnicowo-prądowe; 

- wszystkie połączenia w instalacji przeciwporaŜeniowej wykonać naleŜy w sposób 
pewny i  trwały w czasie oraz zabezpieczyć przed korozją; 

- po wykonaniu prac montaŜowych wykonać pomiar oporności uziemienia, 
skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania oraz ciągłości przewodów 
ochronnych; 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy 
oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branŜy elektrycznej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak równieŜ przestrzegania, obowiązujących i 
aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 
Nieobowiązujące normy mogą słuŜyć w celach poglądowych jako np. poradnik. 
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji 
elektrycznej powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod 
wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy równieŜ 
działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien 
być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, 
w  całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy 
od  odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

6.2. Rowy pod przewody uziemiające 

Po wykonaniu rowów, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 
dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5m 

6.3. Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
− odległości folii ochronnej od kabla, 
− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 
uznane za dobre, jeŜeli odbiegają od załoŜonych w dokumentacji nie więcej niŜ o 10%. 

6.4. Sprawdzenie ciągłości Ŝył 

Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy 
uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za 
dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są oznaczone identycznie. 

6.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleŜy 
uznać za dodatni, jeŜeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
− 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 
− 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300. 

6.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie 
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę 
napięciową naleŜy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, prąd upływu naleŜy 
mierzyć oddzielnie dla kaŜdej Ŝyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli: 
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− izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego 
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300, 

− wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w 
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza 
się wartość prądu upływu 100 µA. 

6.7. Instalacja przeciwporaŜeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiary głębokości ułoŜenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułoŜenia bednarki wykonywać co 
10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niŜ 60 cm. Stopień zagęszczenia 
gruntu jak dla wykopów pod fundamenty pkt.6.2. Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy 
wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy 
pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia Szybkiego Wyłączania Zasilania. 
Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 

6.8. MontaŜ instalacji elektrycznych 

MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel 
z  zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację 
projektową. 
Parametry techniczne wyposaŜenia określone dla wyposaŜenia elektrycznego nie powinny się 
pogorszyć podczas montaŜu. 
śyły przewodów powinny być oznaczone zgodnie z normą IEC 446:1989. 
Połączenia między Ŝyłami przewodów oraz między Ŝyłami i innym wyposaŜeniem powinny 
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
Elementy wyposaŜenia elektrycznego mogące spowodować wzrost temperatury lub powstania 
łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 
zapalenia materiałów palnych. JeŜeli temperatura jakichkolwiek odsłoniętych części 
wyposaŜenia moŜe spowodować poparzenie ludzi, części te naleŜy umieścić lub osłonić tak, 
aby uniemoŜliwi ć przypadkowy ich dotyk. 

6.9. Pomiar natęŜenia oświetlenia 

Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary naleŜy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 
obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać 
podczas nocy księŜycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, 
unoszący się kurz itp.). Do pomiarów naleŜy uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach 
zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym 
zakresie. Pomiary natęŜenia oświetlenia naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza 
wyposaŜonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 
urządzenie umoŜliwiające dokładne 

6.10. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
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6.11. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez InŜyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Do obliczenia naleŜności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 
instalacji elektrycznych. Obmiaru robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację 
Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 
InŜyniera. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do 
eksploatacji oraz po kaŜdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności 
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w  SST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w  kosztorysie. 
 

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszej branŜy opracuje dokumentację zgodną z 
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza), która zostanie przekazana 
Generalnemu projektantowi. Dokumentacja będzie zawierała: 

− rysunki powykonawcze robót wraz z listą je wyszczególniającą - w wersji papierowej 
oraz elektronicznej, 

− kompletną inwentaryzację obwodów z jednolitym systemem oznaczeń linii kablowych i 
tablic w całym obiekcie, 

− schematy ideowe działania, 
− dokumentację zainstalowanych urządzeń i materiałów zawierającą: 

• pomiary, 
• markę, 
• referencje, 
• dane dotyczące dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.), 
• lokalizację oraz zastosowane ilości, 
• kartę przeglądów i serwisowania, 
• dokumentację techniczną i techniczno-ruchową. 

− harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach, 
− zaświadczenie instalacji, 
− instrukcję obsługi, 
− karty gwarancyjne, 
− zaświadczenie uruchomienia, 
− certyfikację rozdzielnic i innych urządzeń elektrycznych, 
− certyfikaty prób, 
− wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych 

urządzeń i materiałów. 
 

11. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

11.1. Normy 

1. 1
. 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 

2.  PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
3.  PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
4.  PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i 

oznaczenie. 
5.  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
6.  PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
7.  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8.  PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe i spręŜone 

konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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9.  PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

10.  PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chromianowane. 

11.  PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 
napięcia probiercze izolacji. 

12.  PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności 
przewodów i kabli 

13.  PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
14.  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
15.  PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
16.  PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
17.  PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 

badania. 
18.  PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
19.  PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. 

Ogólne wymagania i badania 
20.  PN-79/E-06303 NaraŜenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów 

do warunków zabrudzeniowych. 
21.  PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
22.  PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. 

Ogólne wymagania i badania. 
23.  PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem 

wytrzymałości mechanicznej. 
24.  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
25.  PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
26.  PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
27.  PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
28.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
29.  PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
30.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
31.  PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych. 
32.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
33.  PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
34.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
35.  PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania 
36.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
37.  PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 
38.  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
39.  PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
40.  PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
41.  PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 
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napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
42.  PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 23/40 kV. 

43.  PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 
18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 

44.  PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

45.  PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

46.  PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie 
znamionowe powyŜej 3,6/6 kV. 

47.  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

48.  PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe.  
Ogólne wymagania i badania. 

49.  PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V. 

50.  PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
stojące szklane o napięciu znamionowym do          1000 V. 

51.  PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu 
LWP. 

52.  PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 
wiszące pionowe typu LP 60. 

53.  PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 
długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 

54.  BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
55.  BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
56.  BN-80/6112-28 Kit miniowy 
57.  BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 
58.  BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 
59.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
60.  BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
61.  BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr. 
62.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
63.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
64.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
65.  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
66.  BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe WIPRO 
67.  BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych. 
68.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
69.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
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70.    

11.2. Inne dokumenty 

70. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
71. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

72. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

73. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

74. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji 
robót. PBE „Elbud” Kraków. 

75. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich - KOR-3A. 

76. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Energoprojekt” - Poznań lub Kraków. 

77. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 

78. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 460 – Dz.U Nr 92 z 1992 r – 
dot. lokalizacji wyłącznika głównego i jego oznakowania. 

79. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz.U Nr 81 z dn. 26.11.1990 r. 

80. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I – 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

81. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom V – 
Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 
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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
pt.: Projekt zasilania w energię elektryczną, podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych 
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu” w zakresie budowy linii elektroenergetycznej na odcinku od Stacji 
będącej własnością szpitala do przebudowywanej rozdzielni R2 oraz budowy wewnętrznych linii 
zasilających rozdzielnie wewnątrz budynkowe szpitala. Dokumentację opracowano na podstawie projektu 
ARINET Grzegorz Kowalczyk, 44-121 Gliwice, ul. śabińskiego 27/11. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych 
z przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego i średniego napięcia 
zgodnie z w/w Projektem Wykonawczym 
 
 Zakres robót dla przedmiotowej Inwestycji obejmuje: 
 

1 Budowa linii kablowych niskiego napięcia (nN) – WLZ: 
- budowa linii kablowych nN relacji stacja – rozdzielnia wewnątrz budynkowa R2 typu YAKY 

4x185mm2; 
 

2 Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia przy wymianie rozdzielnic: 
- kable nN rozdzielni R1; 
- kable nN rozdzielni R2; 
- kable nN rozdzielni RnN; 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone 
na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 
wielofazowych. 

 
1.4.2 Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 
1.4.3 Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 
 
1.4.4 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 
 
1.4.5 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
1.4.6 Przykrycie - słoma ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

góry. 
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1.4.7 Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 

 
1.4.8 SkrzyŜowanie – występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 

poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej 
(np. toru kolejowego, drogi kołowej, wody Ŝeglownej lub spławnej) budynku, budowli (np. 
mostu) itp.  

 
1.4.9 Zbli Ŝenie - występuje wtedy gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 

poziomego innej linii elektrycznej, szyny kolejowej, wody, korony drogi, budynku, budowli itp. 
jest mniejsza niŜ połowa wysokości zawieszenia najwyŜej połoŜonego nieuziemionego przewodu 
zbliŜającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyŜowanie. 

  
1.4.10 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
1.4.11 Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.4.12 Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
 
1.4.13 Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub 

rury kanalizacji wtórnej.  
 
1.4.14 Kanalizacja wtórna - zespół rur wciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących 

dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 
 
1.4.15 Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej, 

lub (studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umoŜliwienia wciągania, montaŜu i konserwacji 
kabli. 

 
1.4.16 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 i definicjami podanymi w 

SST „Wymaganiach ogólnych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Wykonawczym, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące uŜytych materiałów podano w Projekcie Budowlano – Wykonawczym. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na prośbę InŜyniera. 
 
2.2 Zastosowane materiały 
 
Przy przebudowie oraz zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej kablowej, niskiego i średniego napięcia 
naleŜy stosować materiały i urządzenia zgodne z projektem Budowlano – Wykonawczym. 
Zastosowano następujące materiały: 

- kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji i powłoce polwinitowej: YAKY 4x16mm2; 
4x35mm2; 4x120mm2; 4x185mm2; 4x240mm2; 

- kabel elektroenergetyczny typu YKSY 14x1,5mm2; 
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- mufy przelotowe z rur termokurczliwych o przekroju do 25mm2; 

- mufy przelotowe z rur termokurczliwych o przekroju do 70mm2; 

- mufy przelotowe z rur termokurczliwych o przekroju do 120mm2; 

- mufy przelotowe z rur termokurczliwych o przekroju do 240mm2; 

- przewód typu HDGs 4x1,5mm2; 

- rury osłonowe DVK 160; 

- rury osłonowe SRS 110; 

- rury osłonowe A 160 PS; 

- rury RHDPE 40/3,7; 

- osprzęt do w/w rur (złączki, taśmy, folie itp.); 

 
2.3 Folia 
 
 Folię naleŜy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6mm, gat. I. Dla ochrony 
kabli o napięciu znamionowym do 1kV naleŜy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 
do 30kV, koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie 
węŜsza niŜ 20 cm. 
 Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
 

3 SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 

- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 -10 t, 
- przyczepę do przewoŜenia kabli  i przewodów, 
- palniki gazowe do cięcia stali. 

 
 

4 TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
4.2 Środki transportu 
 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy urządzeń elektroenergetycznych podziemnych 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących  środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewoŜenia kabli i przewodów, 
- samochodu samowyładowczego, 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
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- dźwigu samojezdnego, 
- ciągnika kołowego. 

 
 Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Uwagi ogólne 
 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z uŜytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w sieci elektroenergetycznej. 
W miejscach skrzyŜowań projektowanych linii kablowych z jezdniami naleŜy układać dodatkowe 
przepusty rezerwowe, przy czym na trzy linie kablowe naleŜy wykonać jeden  przepust rezerwowy, liczba 
przepustów rezerwowych nie moŜe być mniejsza niŜ jeden. 
W miejscach skrzyŜowań z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej (kanalizacja 
teletechniczna, rurociągi wodne i gazowe, itp.) odcinki kabli elektroenergetycznych zabezpieczyć 
odpowiednimi osłonami rurowymi. 
 
 
5.2 Rowy kablowe 
 
Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zaleŜności od 
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez słuŜby 
geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzaleŜnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 
Głębokość rowu określona jest głębokością ułoŜenia kabla wg p. 5.6.4 powiększoną o 10 cm, natomiast 
szerokość dna rowu obliczamy z następującego wzoru: 

 
S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 

 
gdzie: n – ilość kabli w jednej warstwie, 

 d – suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie, 
 a – suma odległości pomiędzy kablami. 
 
 
5.3 Układanie kabli 
 

5.3.1 Ogólne wymagania 
 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostroŜności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niŜ 4 kg/m. Rolki powinny być 
ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoŜa. 
Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
- szczelne zalutowanie powłoki, 
- nałoŜenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 
5.3.2 Temperatura otoczenia i kabla 
 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ: 
 a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
 b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
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W przypadku kabli o innej konstrukcji niŜ wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 
 
5.3.3 Zginanie kabli 
 
Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ: 

a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednoŜyłowych o izolacji papierowej 
i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 
wieloŜyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie Ŝył nie przekraczających 
4, 
c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wieloŜyłowych o izolacji papierowej 
i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wieloŜyłowych skręcanych z kabli jednoŜyłowych 
o liczbie Ŝył nie przekraczających 4. 

 
5.3.4 Układanie kabli bezpośrednio w ziemi 
 
Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie naleŜy układać kabli 
bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio 
zasypywać takim gruntem. 
Kable naleŜy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od 
kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. 
Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć 
co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 
Głębokość ułoŜenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 
powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- 50cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułoŜonych pod chodnikiem 

przeznaczonych dla potrzeb oświetlenia ulicznego, 
- 70cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych w 

gruncie na uŜytkach rolnych, 
- 80cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych w gruncie na uŜytkach rolnych, 
- 90cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15kV ułoŜonych w gruncie na uŜytkach 

rolnych, 
- 100cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 15kV. 

 
Kable powinny być ułoŜone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić 
zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niŜ: 
- 4m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 15 do 40kV, 
- 3m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 1 do 10kV, 
- 1m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1kV. 

 
5.4 SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli między sobą 
 
SkrzyŜowania kabli między sobą naleŜy wykonywać tak, aby kabel wyŜszego napięcia był zakopany 
głębiej niŜ kabel niŜszego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niŜ linia 
telekomunikacyjna. 
 
5.5 SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
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Zaleca się krzyŜować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 90o i w miarę 
moŜliwości w najwęŜszym miejscu krzyŜowanego urządzenia. KaŜdy z krzyŜujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułoŜony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed 
uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania i na długości po 50cm w obie strony od miejsca skrzyŜowania. 
Przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie 
urządzeń elektroenergetycznych podziemnych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla 
danego terenu Zakładu Energetycznego - załoŜonej jakości. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów atesty stosowanych 
materiałów. 
Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1 Rowy pod kable 
 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 
dokumentacją geodezyjną.  
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5m. 
 
6.3.2 Kable i osprzęt kablowy 
 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych 
dokumentów. 
 
6.3.3 Układanie kabli 
 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary naleŜy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeŜeli odbiegają od załoŜonych w dokumentacji nie więcej niŜ o 10%. 
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6.3.4 Sprawdzenie ciągłości Ŝył 
 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
 
6.4 Badania po wykonaniu robót 
 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu 
robót. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanej przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Elektroenergetyczny. 

 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Płatność za komplet naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopów, 
- odwiezienie gruntu z wykopu z utylizacją, 
- ułoŜenie rur ochronnych dwudzielnych, 
- ułoŜenie rur ochronnych, 
- ułoŜenie kabli energetycznych w wykopie, kanale kablowym, 
- ułoŜenie kabli energetycznych w kanalizacji kablowej, 
- uszczelnienie końcówek rur pianką montaŜową, 
- zasypanie wykopów piaskiem, 
- podłączenie projektowanej linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie, 
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- uporządkowanie terenu, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
- opłaty za nadzory i wyłączenia. 
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10 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 
Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszej branŜy opracuje dokumentację zgodną z 
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza), która zostanie przekazana Generalnemu 
projektantowi. Dokumentacja będzie zawierała: 

− rysunki powykonawcze robót wraz z listą je wyszczególniającą - w wersji papierowej oraz 
elektronicznej, 

− kompletną inwentaryzację obwodów z jednolitym systemem oznaczeń linii kablowych i tablic w 
całym obiekcie, 

− schematy ideowe działania, 
− dokumentację zainstalowanych urządzeń i materiałów zawierającą: 

• pomiary, 
• markę, 
• referencje, 
• dane dotyczące dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.), 
• lokalizację oraz zastosowane ilości, 
• kartę przeglądów i serwisowania, 
• dokumentację techniczną i techniczno-ruchową. 

− harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach, 
− zaświadczenie instalacji, 
− instrukcję obsługi, 
− karty gwarancyjne, 
− zaświadczenie uruchomienia, 
− certyfikację rozdzielnic i innych urządzeń elektrycznych, 
− certyfikaty prób, 
− wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i 

materiałów. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

do 60kV. Ogólne wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 23/40kV. 
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o 

powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40kV. 
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30kV. Ogólne
wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe 
powyŜej 3,6/ kV. 

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 



 
STRE.02 

127 
 

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
20. E-16 Zalewy kablowe. 
 
10.2 Inne dokumenty 
 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania rozdzielnic, robót 
elektromontaŜowych oraz dostawy i zabudowy agregatu prądotwórczego w ramach realizacji inwestycji: pn.: 
Projekt zasilania w energię elektryczną, podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu” w zakresie budowy rozdzielni RG, R1, R2. Dokumentację opracowano na podstawie 
projektu ARINET Grzegorz Kowalczyk, 44-121 Gliwice, ul. śabińskiego 27/11. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 
1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wymianą rozdzielnic 
oraz montaŜem agregatu prądotwórczego zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym. 

 
Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: 
 
 

Zakres prac obejmuje: 
− dostawę, montaŜ, uruchomienie rozdzielnicy nN RG; 
− dostawę, montaŜ, uruchomienie rozdzielnicy nN RHydro; 
− dostawę, montaŜ, uruchomienie rozdzielnicy nN (R1) w budynku głównym szpitala; 
− dostawę, montaŜ, uruchomienie rozdzielnicy nN (R2) w budynku głównym szpitala; 
− dostawę, montaŜ, uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku technicznym; 

 
DemontaŜe: 
 
− demontaŜ rozdzielnicy RnN stacji będącej własnością szpitala 
− demontaŜ tablic i rozdzielnic pośredniczących zainstalowanych w pomieszczeniach rozdzielnic 

budynkowych R1 i R2; 
− demontaŜ rozdzielnicy R1 w budynku głównym; 
− demontaŜ rozdzielnicy R2 w budynku głównym; 

 
Elementy do montaŜu: 
 
− tablica licznikowa do pomiaru pośredniego; 
− rozdzielnica RG wraz z układem APZ; 
− rozdzielnica potrzeb Hydroforu wraz z układem APZ; 
− rozdzielnica nN (R1) w budynku szpitala wraz z układem APZ; 
− rozdzielnica nN (R2) w budynku szpitala wraz z układem APZ; 

      

1.4. Określenia podstawowe 

 

Rozdzielnica  – urządzenie elektryczne napowietrzne słuŜące do rozdziału i zabezpieczenia sieci elektrycznej. 
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Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, słuŜący do 
doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, 
elementy zabezpieczające i ochronne, sprzęt łączeniowy, sterowniczy, odbiorniki. 

 
Część bierna – dostępna dla dotyku przewodząca część urządzenia elektrycznego, nie będąca częścią czynną , która 
moŜe znaleźć się pod napięciem tylko w razie uszkodzenia urządzenia 

 
Część czynna – część przewodząca urządzenia elektrycznego, elektrycznego która w normalnych warunkach pracy 
moŜe przewodzić prąd lub być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest 
przewód N a nie przewód ochronno neutralny 

 
Izolacja podstawowa – izolacja części czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony przeciwporaŜeniowej 
podstawowej. 

 
Izolacja ochronna – środek ochrony przeciwporaŜeniowej dodatkowej polegający na zastosowaniu izolacji 
podwójnej lub izolacji wzmocnionej oraz osłon izolacji ochronnej 

 
Obudowa - element konstrukcyjny spełniający ochronę urządzenia przed naraŜeniami środowiska. Obudowy o 
stopniu ochrony co najmniej IP 2X lub IPXX moŜe spełniać rolę osłony.  

 
Ochrona przeciwporaŜeniowa – zespół środków technicznych zapobiegających poraŜeniem prądem elektrycznym 
w normalnych warunkach zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; rozróŜnia się ochronę 
podstawową, dodatkową i uzupełniającą. 
 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części biernych lub części obcych zapewniające, Ŝe mają one 
zbliŜony potencjał. 

 
Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed dotknięciem części 
czynnych i poruszających się mechanizmów przed dostawaniem się ciał stałych i wnikaniem wody, ustalona 
zgodnie z PN/E-08106 
 
Rezystancja uziemienia – rezystancja między ziemią odniesienia a zaciskiem uziemiającym lub zaciskiem 
probierczym uziomowym. 
 
Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią: uziemieniem nazywa się teŜ urządzenie uziemiające obejmujące 
uziom przewód uziemiający oraz – jeśli występują – zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą 
 
Szyna wyrównawcza – (główna lub miejscowa ) przeznaczona do przyłączania przewodów wyrównawczych 
zapewniające połączenie wyrównawcze ( główne lub miejscowe ) 
 
Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych jednoŜyłowych układzie 
wielofazowym ( ewentualnie kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych równolegle ) wraz z osprzętem, ułoŜone na trasie 
od punktu zasilającego do odbiornika słuŜąca do przesyłania energii elektrycznej 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1 Materiały budowlane 

2.1.1 Zastosowano następujące materiały: 

 
Rozdzielnica niskiego napięcia RG 

− napięcie znamionowe:       690 / 1000 V 
− napięcie probiercze przemienne:     2.500 V    
− częstotliwość znamionowa:    50 Hz 
− prąd znamionowy ciągły:     630 A 
− stopień ochrony:      IP30 
− zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.:    20 kA 
− ustawienie: w wydzielonym pomieszczeniu 
− układ pól według schematu 
− wprowadzenie kabli od dołu z kanału 
 

Rozdzielnic Hydro 

− napięcie znamionowe:       690 / 1000 V 
− napięcie probiercze przemienne:     2.500 V    
− częstotliwość znamionowa:    50 Hz 
− prąd znamionowy ciągły:     250 A 
− stopień ochrony:      IP30 
− zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.:    25 kA 
− ustawienie: w wydzielonym pomieszczeniu 
− układ pól według schematu 
− wprowadzenie kabli od dołu z kanału 

 
Układ automatycznego przełączania zasilania 

− APZ-2T-LW1-0S wraz z przełącznikami do sieci MODBUS TCP/IP 
− APZ-2T1G-LW3-0S wraz z przełącznikami do sieci MODBUS TCP/IP 
− APZ-2T1G2S-LW3-X2S PL-M340 wraz z przełącznikami do sieci MODBUS TCP/IP 

 
 
Rozdzielnica niskiego napięcia R1 i R2 

− napięcie znamionowe:      690 / 1000 V 
− napięcie probiercze przemienne:   2.500 V 
− częstotliwość znamionowa:   50 Hz 
− prąd znamionowy ciągły:    400 A 
− zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.:   20 kA 
− ustawienie: w wydzielonym pomieszczeniu 
− układ pól według schematu 
− wprowadzenie kabli: od dołu z kanału 
− dławikowa bateria kondensatorów   BKD 95-2 100/10 
 

Rozdzielnica tymczasowa (Rb) 

− prąd znamionowy ciągły:   400A 
− wyłącznik główny 
− 24 x rozłącznik bezpiecznikowy 160 A 
− stopień ochrony:     IP31 
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Agregat prądotwórczy z funkcją samo startu wyposaŜony w: 

− 24h zbiorniki paliwa 
− automatyczny panel sterowania z portem RS232 i RS485 z protokołem MODBUS 
− automatyczny układ paliwowy, 
− czerpnię i wyrzutnię powietrza,  
− kompletny układ wydechowy, 
− układ tankowania zbiornika z zewnątrz, 
− wyłącznik poŜarowy 

 
Minimalne dane techniczne agregatu prądotwórczego: 

1. prądnica synchroniczna trójfazowa: 

− - moc ciągła pozorna    276 kVA 
− - moc ciągła czynna    221 kW 
− - moc awaryjna     305 kVA 
− - napięcie znamionowe    400/230 V 
− - częstotliwość znamionowa    50 Hz 
− - stabilność napięcia    1 % 
− - stabilność częstotliwości    0,25 % 
− - zawartość harmonicznych   < 2 % 
− - prędkość obrotowa    1500 obr/min 
− - stopień ochrony prądnicy   IP 23 
− - klasa izolacji     H 
− - chłodzenie      ciecz 

 
2. silnik napędowy wysokopręŜny: 

− - moc nie mniejsza niŜ    265 kW  
− - ilość i układ cylindrów    6R 
− - typ zasilania     turbo intercooler 
− - paliwo      ON  
− - rodzaj chłodzenia    ciecz 
− - prędkość obrotowa    1500 obr/min 
− - rodzaj regulacji obrotów    elektroniczna 
− - napięcie instalacji rozruchowej   24 V 

 
3. zespół 

− silnik napędowy i prądnica na ramie stalowej z układem tłumienia drgań; 
− wersja nieobudowana do zabudowania w pomieszczeniu; 
− układ chłodzenia z chłodnicą; 
− na ramie układ chłodzenia, zbiornik paliwa z instalacją paliwową, akumulator rozruchowy z instalacją 

elektryczną, tłumik wydechu, pompa spustu oleju; 
− rozruch automatyczny z układem SZR; 
− panel sterowania elektronicznego z protokołem transmisji MODBUS; 
− wyłącznik główny prądnicy; 
− roczny limit czasu pracy awaryjnej 500 godzin; 
− roczny limit czasu pracy ciągłej nieograniczony; 
− układ podgrzewania bloku silnika i ładowarka akumulatorów; 
 

4. warunki dostawy: 

− dostawa i rozładunek agregatu na terenie Szpitala; 
− montaŜ dostarczonego agregatu na fundamencie; 
− dostawa i montaŜ układu wydechowego, wykonanie izolacji termicznej przejścia przez ścianę,  
− dostawa i montaŜ układu wentylacyjnego z uwzględnieniem kompensatora drgań; 
− dostawa i montaŜ Ŝaluzji na wyrzutni powietrza w wykonaniu ocynkowanym; 
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− dostawa i montaŜ Ŝaluzji w otworze czerpni powietrza w wykonaniu ocynkowanym; 
− podłączenie do instalacji elektrycznej; 
− wyposaŜenie agregatu w płyny eksploatacyjne (bez oleju napędowego); 
− uruchomienie zespołu i próby rozruchowe; 
− dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim; 
− przeszkolenie obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia; 
− gwarancja min. 12 miesięcy od daty uruchomienia agregatu; 
− zapewnienie serwisu gwarancyjnego; 
− instrukcja obsługi w języku polskim; 

 
Agregaty prądotwórcze np. GESAN, EPS SYSTEM, lub inne spełniające wymagania specyfikacji i dokumentacji 
projektowej. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

4. TRANSPORT 
 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. PrzewoŜone 
materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Etapowanie robót. 

Wszystkie roboty ujęte w ramach dostawy, montaŜu i uruchomienia urządzeń rozdzielczych i agregatu naleŜy 
prowadzić w ramach przewidzianego etapowania robót.  
 
W związku z konicznością koordynacji robót w zakresie modernizacji układu zasilania przyjęto następujące 
etapowanie robót: 
 

1. Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej w zakresie: 

− - rozdzielnic RG, RHydro; 
− - dostawy i uruchomienia agregatu prądotwórczego; 

2. Ustawienie tymczasowej rozdzielnicy Rb w pomieszczeniu rozdzielni R1; 

3. Przełączenie obwodów odbiorczych z rozdzielnicy R1 do rozdzielnicy Rb; 

4. Remont pomieszczenia rozdzielnicy R1; 

5. Zabudowa rozdzielnicy R1 wg rozwiązania projektowego; 

6. Przełączenie obwodów odbiorczych z rozdzielnicy Rb do rozdzielnicy R1; 

7. Remont linii kablowej zasilania rozdzielni R2 wraz z ułoŜeniem kabli światłowodowych koordynacji 
układów APZ i systemu e-BMS; 

8. Przeniesienie tymczasowej rozdzielnicy Rb do pomieszczenia przy rozdzielni R2; 

9. Przełączenie obwodów odbiorczych z rozdzielnicy R2 do rozdzielnicy Rb; 

10. Remont pomieszczenia rozdzielnicy R2; 
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11. Zabudowa rozdzielnicy R2 wg rozwiązania projektowego; 

12. Przełączenie obwodów odbiorczych z rozdzielnicy Rb do rozdzielnicy R2; 

13. Uruchomienie systemu e-BMS; 

14. Szkolenie. 

 
Wykonawca powinien opracować harmonogram robót uwzględniający: 
 

1. praca Szpitala w ruchu ciągłym. 

2. koordynacja robót i uzgodnienia z Działem techniczno Eksploatacyjnym i Inspektorem Nadzoru Robót. 

3. terminy wyłączeń i nadzorów z ENION S.A. RD Sosnowiec; 

4. zapewnienie zabezpieczenia sprzętowo – osobowego na czas wykonywania robót: 

5. nadzwyczajne okoliczności ( nieprzewidziane), które mogą mieć wpływ na chwilowe przestoje, związane z 
działalnością statutową Szpitala; 

 

Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót potwierdzonej przez pracownika Działu Techniczno 
Eksploatacyjnego. 
Wykonawca zachowa szczególną staranność przy robotach związanych z przełączaniem kabli  pomiędzy 
rozdzielnicami.  
Wszystkie uzgodnienia z właściwymi jednostkami ENION S.A. leŜą po stronie Wykonawcy. 
W czasie wykonywania robót na terenie Szpitala muszą być stale obecny Kierownik (budowy, robót) 
Zaplecze we własnym zakresie zapewni wykonawca w miejscu wskazanym przez Dział Techniczno Eksploatacyjny. 
 

5.2. Zabezpieczenie tymczasowe. 

Wykonawca niniejszej branŜy zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót. 
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich końcowego odbioru. 
W szczególności, Wykonawca zapewni dla wykonywanych przez siebie robót, w czasie całości trwania zadania: 

− zabezpieczenie mechaniczne instalacji tymczasowych oraz będących w trakcie wykonywania, 
− zabezpieczenie innych elementów budowy przed zniszczeniem, 
− ochrona akustyczna prowadzonych prac celem przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i 

zwyczajowych dotyczących uciąŜliwości akustycznej dla pracowników oraz mieszkańców posesji 
przylegających do terenu inwestycji, 

− przedsięwzięcie wszelkich środków niezbędnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem innych stref 
prowadzenia robót.  

− wskazanie osób dyspozycyjnych przez całą dobę w celu niezwłocznego usuwania ewentualnych usterek 
powstałych w trakcie wykonywania prac. 

 

5.3. Odbiór frontu robót i zabezpieczenie robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dokona odbioru frontu robót.  
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować stan, w jakim znajduje się miejsce wykonania jego prac, 
zbadać współzaleŜności prac innych branŜ związane z jego pracami, a zwłaszcza Wykonawca powinien zapoznać 
się z podziałami na kolejne etapy przebiegu robót według: 

− organizacji ogólnego podziału na etapy budowy, 
− zaawansowania robót kaŜdej z branŜy. 

Z powyŜszego odbioru zostanie sporządzony protokół wyszczególniający usterki, które naleŜy usunąć przed 
rozpoczęciem robót określonych w niniejszym opisie.  
JeŜeli Wykonawca niniejszej branŜy rozpocznie roboty na frontach, które nie zostały odebrane, będzie to 
równoznaczne z dokonaniem przez niego odbioru bez zastrzeŜeń. 
Do chwili całkowitego odbioru robót, wykonawca niniejszej branŜy zobowiązany jest do ich zabezpieczenia.  
 

5.4. Dostawa i montaŜ rozdzielnic. 

Rozdzielnice niskiego napięcia zaprojektowano w szafach wolnostojących przyściennych typu Prisma P PLUS lub 
równorzędnej. Rozwiązania przyjęte w obudowach szaf winny być zgodne z normą PN-EN 60439-1 i winny 
posiadać: 



 
STRE.03 

 

135 
 

− właściwości izolacyjne 
− wytrzymałość zwarciową 
− skuteczność zabezpieczeń 
− normatywne odstępy izolacyjne i drogę upływu 
− właściwą ochronę IP 

Osprzęt do zamontowania w rozdzielnicy wg. schematu rozdzielnicy modułowy, do montaŜu aparatury na szynach 
Rozdzielnica powinna zostać kompletnie zmontowane na warsztacie Wykonawcy, sprawdzone, dostarczone na 
budowę bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 
KaŜda rozdzielnica dostarczona na obiekt musi posiadać protokół z przeprowadzonych badań oraz świadectwo 
badań typu. 
 
Lokalizacje rozdzielnic powinna być zgodna z Projektem. 
Na przedniej ścianie rozdzielnic naleŜy umieścić tabliczkę z znakiem ostrzegającym: „Uwaga urządzenie 
elektryczne”. 
Rozdzielnice naleŜy uziemić zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. W tym 
celu stalową bednarkę ocynkowaną instalacji uziemiającej, naleŜy połączyć z głównym zaciskiem uziemiającym 
szafy oświetleniowej za pomocą śruby o średnicy nie mniejszej niŜ 10mm. Wartość rezystancji uziemienia nie 
powinna być większa niŜ 5 Ω. 
 
 

5.5. DemontaŜ 

DemontaŜ rozdzielnic naleŜy wykonać zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót. Wszelkie elementy wskazane 
przez Inspektora nadzoru przed demontaŜem naleŜy przekazać Zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru, 
pozostałe naleŜy zezłomować. Pokwitowania dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy modernizacji układu 
zasilania. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST. 
Wykonawca powiadamia o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej 
akceptacji odbioru Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości robót powinna odbywać się w obecności przedstawicieli przebudowywanych urządzeń. Jakość 
robót musi uzyskać akceptację. 
Zakres robót powinien być zgodny z załoŜeniami projektu technicznego. 
Przedstawiony do odbioru zakres robót naleŜy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami normy, jeŜeli wyniki 
sprawdzeń dały wynik pozytywny, zgodny z wymaganiami norm. 
Wszelkie zgłoszone usterki powinny być usunięte i zgłoszone do ponownego odbioru. 
 

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 
Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszej branŜy opracuje dokumentację zgodną z wykonanymi 
robotami (dokumentacja powykonawcza), która zostanie przekazana Generalnemu projektantowi. Dokumentacja 
będzie zawierała: 

− rysunki powykonawcze robót wraz z listą je wyszczególniającą - w wersji papierowej oraz elektronicznej, 
− kompletną inwentaryzację obwodów z jednolitym systemem oznaczeń linii kablowych i tablic w całym 

obiekcie, 
− schematy ideowe działania, 
− dokumentację zainstalowanych urządzeń i materiałów zawierającą: 

• pomiary, 
• markę, 
• referencje, 
• dane dotyczące dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.), 
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• lokalizację oraz zastosowane ilości, 
• kartę przeglądów i serwisowania, 
• dokumentację techniczną i techniczno-ruchową. 

− harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach, 
− zaświadczenie instalacji, 
− instrukcję obsługi, 
− karty gwarancyjne, 
− zaświadczenie uruchomienia, 
− certyfikację rozdzielnic i innych urządzeń elektrycznych, 
− certyfikaty prób, 
− wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i 

materiałów. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 
czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. 
Jednostką obmiarową jest: 

− rozdzielnica kompletna; 

− agregat prądotwórczy kompletny. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− zaktualizowaną dokumentację powykonawczą, 

− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− protokóły odbioru robót zanikających, 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty związane z montaŜem rozdzielnic płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 

− montaŜ rozdzielnic; 

− montaŜ agregatu. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
− PN-IEC 60364- 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot wymagania 

podstawowe 

− PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 

− PN-IEC 60364-4.41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

− PN-IEC 60364-4.42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

− PN-IEC 60364-4.43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciąŜeniowym 

− PN-IEC 60364-4.444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) PIECA instalacjach budowlanych 

− PN-IEC 60364-4.46  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie 

− PN-IEC-439-3-A1  Rozdzielnice i obudowy 
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− PN-92/E 0500941  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

− PN-86/E-05003  Bednarka stalowa 

− PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

− PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP) 

− PN-86/E-05003, 01, 03, 04 i PN-IEC-61024-1-2  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

− PN-IEC 60364-5-51 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

− PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

− PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

− PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

− PN-IEC 60364-7- 706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

− N -SEP –E- 002 

− N -SEP –E- 004 

− Dz. Ministra. Nr 116/2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ministra sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym Ministra sanitarnym pomieszczenia Ministra 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 
1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214) wraz z późn. zmianami. 

− Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z późn. zmianami. 

− Pozostałe obowiązujące 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją układu zasilania w energię 
elektryczną, podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu” w zakresie pomiarów instalacji elektrycznej. Dokumentację 
opracowano na podstawie projektu ARINET Grzegorz Kowalczyk, 44-121 Gliwice, ul. 
śabińskiego 27/11. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót instalacji elektrycznych związanych z 
pomiarami instalacji elektrycznej.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z pomiarami elektrycznymi w budynku.  

1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE  

1.4.1. Prace towarzyszące. 

W zakresie specyfikacji nie występują roboty towarzyszące. 

1.4.2. Roboty tymczasowe:  

− zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w 
procesie budowlanym wraz z jego demontaŜem,  

− zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód 
podczas robót elektrycznych związanych z zasilaniem obiektu,  

− wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót 
montaŜowych, które nie będą przekazywane Zamawiającemu.  

1.4.3. Warunki bezpieczeństwa pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
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. Prace remontowe, 
montaŜowe instalacji elektrycznej naleŜy wykonywać tylko przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace naleŜy wykonywać dysponując odpowiednimi 
urządzeniami pomiarowymi.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  

2.1. Roboty elektryczne.  

2.1.1. Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.  

Na podstawie obowiązujących przepisów wprowadzonych przez Ustawy „Prawo 
Energetyczne” i „Prawo Budowlane” i oraz normę PN-IEC 60364-6-61:2000 moŜna 



 
 

STRE.04 

140 
 

sformułować następujące wymagania ogólne dotyczące badań instalacji i zasilanych z 
nich urządzeń elektrycznych:  

1) kaŜda instalacja, urządzenie lub układ urządzeń elektrycznych powiązanych 
funkcjonalnie podczas montaŜu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed 
przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie uŜytkowania powinny 
być poddane badaniom, czyli oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy 
spełniają stawiane im wymagania;  

2)  oględziny i próby naleŜy przeprowadzać po kaŜdej rozbudowie, modernizacji i 
zmianie istniejącej instalacji (urządzenia) w celu sprawdzenia czy rozbudowa 
lub zmiana są zgodne z wymaganiami norm i czy nie powoduje pogorszenia 
stanu bezpieczeństwa;  

3)  w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób naleŜy 
zastosować środki ostroŜności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposaŜenia;  

4)  badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby 
posiadające waŜne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac 
kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych;  

5)  do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych naleŜy uŜywać 
przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli 
metrologicznej;  

6)  prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem 
zawierającym m.in. wyniki pomiarów, jak teŜ ocenę zgodności otrzymanych 
wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz wnioski.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych zalicza prace przy wykonywaniu 
prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagroŜenia dla 
zdrowia i Ŝycia ludzkiego.  

Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, przeprowadzanych przy 
urządzeniach pod napięciem występuje szczególnie duŜe zagroŜenie związane z 
moŜliwością poraŜenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy pracach kontrolno-
pomiarowych naleŜy stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe 
zabezpieczenia techniczne.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa wykonywania badań podczas przeprowadzania prac 
kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urządzeniach elektrycznych:  

1)  prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, przy czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia 
kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co 
najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;  

2)  podczas wykonywania pomiarów naleŜy uŜywać odpowiednich i bezpiecznych 
przyrządów pomiarowych. Przyrządy naleŜy sprawdzać przed uŜyciem i w 
razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów;  

3)  nie naleŜy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części 
przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które 
mogą znaleźć się pod napięciem;  

4)  jeŜeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel 
wykonujący pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć 
środki ostroŜności zapobiegające poraŜeniu prądem elektrycznym, zwarciu 
oraz skutkom wyładowań łukowych;  
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5)  przed rozpoczęciem pomiarów naleŜy dokonać oględzin dla stwierdzenia 
kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;  

6)  przed przystąpieniem do pomiaru naleŜy:  
a)  zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu 

i metody badań,  
b)  określić kryteria oceny wyników pomiarów,  
c)  ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować moŜliwość popełnienia 

uchybów pomiarowych,  
d)  przeanalizować konieczność zastosowania współczynników 

poprawkowych do wartości pomierzonych;  
7)  przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego naleŜy sprawdzić:  

a)  zakresy uŜytych przyrządów pomiarowych,  
b)  stan izolacji zastosowanych przewodów,  
c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod 

napięciem;  
8)  jeŜeli przewidziany jest montaŜ układu pomiarowego naleŜy wykonać go 

starannie i zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem;  
9)  po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod 

napięciem, nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian w połączeniach przez 
rozłączanie i przyłączanie końców przewodów;  

10)  przed rozpoczęciem pomiarów naleŜy ze stanowiska pomiarowego usunąć 
wszelkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody;  

11)  zwrócić uwagę na urządzenia o duŜej pojemności, takie jak kondensatory i 
kable, które mogą stanowić zagroŜenie nawet po wyłączeniu napięcia;  

12)  powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić 
zagroŜenie o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki 
zapobiegające tym zagroŜeniom.  

Zgodnie z warunkami zapisanymi w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja 
urządzeń elektrycznych” (tłumaczenie normy EN 50110-1 z 1996 r) pomiary powinny 
być wykonywane przez osoby wykwalifikowane (z odpowiednim wykształceniem i 
doświadczeniem), poinstruowane (pouczone przez osoby wykwalifikowane) lub osoby 
niewykwalifikowane, pracujące wyłącznie pod nadzorem osoby wykwalifikowanej.  

2.1.2. Rodzaje oraz zakres badań i pomiarów  

Przedmiotem opracowania badania i pomiary odbiorcze. 

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo 
instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość 
do eksploatacji w miejscu zainstalowania.  

Zakres badań odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie następujących prób i 
sprawdzeń:  

1)  sprawdzenie dokumentacji,  
2)  oględziny instalacji (urządzenia),  
3)  próby i pomiary parametrów,  
4)  sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.  

Szczegółowe wymagania w zakresie: 
1)  oględzin i prób instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych określa 

norma PN-IEC 60364-6-61:2000, 
2) instalacji piorunochronnych norma PN-86-92/E-05003, 
3) urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998. 
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2.1.3. Wymagania szczegółowe zakresu badań i pomiarów odbiorczych.  

Badania i pomiary odbiorcze obejmują:  
1)  oględziny mające dać odpowiedź na pytanie czy zainstalowane urządzenia 

elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa, podane w odpowiednich 
normach przedmiotowych, oraz  

2)  próby i pomiary mające dać odpowiedź na pytanie czy zachowane są 
wymagane parametry techniczne.  

Przed przystąpieniem do prób wykonujący sprawdzenie instalacji zobowiązany jest do 
zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz protokołami oględzin i prób cząstkowych 
wykonanych podczas montaŜu.  

Oględziny naleŜy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym zasilaniu, z 
zachowaniem ostroŜności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia 
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposaŜenia. Oględziny mają potwierdzić, Ŝe 
zainstalowane urządzenia:  

1)  spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;  
2)  zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami ww. 

normy i nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;  
3)  mają właściwy sposób ochrony przed poraŜeniami i poŜarami;  
4)  mają właściwie oznaczone przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz 

zabezpieczenia i aparaturę;  
5)  mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i 

napraw.  

W trakcie oględzin naleŜy dokonać sprawdzenia:  
1)  sposobu ochrony przed poraŜeniami oraz wielkości odstępów (gdy 

zastosowano bariery, umieszczenie poza zasięgiem ręki, ogrodzenia albo 
izolowanie stanowiska);  

2)  obecności przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu poŜaru i ochronie przed skutkami cieplnymi. Urządzenia 
elektryczne nie mogą stwarzać zagroŜenia poŜarowego dla materiałów 
znajdujących się w pobliŜu. Urządzenia, które mogą powodować łuk lub 
iskrzenie, mają być:  
a)  osłonięte materiałami odpornymi na działanie łuku,  
b)  odgrodzone materiałami odpornymi na działanie łuku od elementów, w 

stosunku do których łuk moŜe powodować szkody,  
c)  tak montowane, aby łuk łatwo zgasł.  

3)  doboru przekrojów przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia;  
4)  wyboru i nastawienia urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych;  
5)  doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych;  
6)  umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych i innych podobnych 

informacji;  
7)  poprawności połączeń przewodów.  

Norma określa zakres prób odbiorczych, które w zaleŜności od potrzeb obejmują:  
1)  próbę ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

połączeń wyrównawczych;  
2)  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;  
3)  sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;  
4)  pomiar rezystancji podłogi i ścian;  
5)  sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;  
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6)  pomiar rezystancji uziemienia uziomu;  
7)  sprawdzenie biegunowości;  
8)  próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji;  
9)  próbę działania;  
10)  sprawdzenie skutków cieplnych;  
11)  pomiar spadku napięcia.  

2.1.4. Wymagane uprawnienia osób wykonujących prace kontrolno - pomiarowe.  

Wykonujący pomiary ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowania, 
przeprowadzenia i oceny wyników pomiarów. Jest on równieŜ odpowiedzialny za 
zapewnienie w czasie pomiarów bezpieczeństwa wykonawców tych prac oraz osób 
postronnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16.03.1998 r. w 
sprawie wymagań kwalifikacyjnych wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych w 
instalacjach, urządzeniach i sieciach elektrycznych dopuszczone jest wyłącznie przez 
osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją na stanowisku E (Eksploatacja), które posiadają potwierdzenie spełnienia 
wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.  

2.2. Instalacja okablowania strukturalnego: 

Zakres i formę badania okablowania strukturalnego w instalacji e-BMS określają 
właściwe normy z zakresu  
Ze szczególnym uwzględnieniem: 

- pomiarów dynamicznych na zgodność z kategorią 6; 
- pomiarów reflektometrycznych torów światłowodowych; 

Po wykonaniu pomiarów naleŜy sporządzić protokół z badania i odbioru okablowania 
strukturalnego zawierający odniesienie do właściwych parametrów przywołanych w 
normie. Wyniki pomiarów naleŜy dodatkowo przekazać w formie zapisu cyfrowego w 
formacie txt oraz pliku archiwalnego skanera na nośniku cyfrowym np. płycie CD. 
Potwierdzeniem prawidłowości otrzymanych wyników będzie udzielenie certyfikatu 
gwarancyjnego na okres nie krótszy niŜ 15 lat 
 

3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

3.1. Zasady kontroli jakości robót.  

3.2. Zasady wyboru metody badań i wymagania odnośnie do dokładności pomiarów  

Wykonawca pomiarów dokona wyboru właściwej metody pomiarów i wykorzystujących 
tę metodę przyrządów pomiarowych. Wybrana metoda musi zapewniać osiągnięcie 
wymaganej dokładności pomiarów.  
W celu zapewnienia prawidłowego wyboru metody pomiarowej Wykonawca pomiarów:  

1)  zapozna się z dokumentacją techniczną obiektu,  
2)  zapozna się ze specyfiką obiektu mierzonego,  
3)  wykona analizę występujących uwarunkowań.  

Istotne znaczenie odgrywa kwestia analizy uwarunkowań wewnętrznych wynikających 
ze specyfiki obiektu badanego oraz uwarunkowań zewnętrznych związanych z 
oddziaływaniem czynników środowiskowych otoczenia (np. temperatury).  
Przy pomiarach oporności w praktyce eksploatacyjnej stosowane są trzy metody 
pomiarów:  

1)  metoda techniczna,  
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2)  metoda kompensacyjna,  
3)  metoda mostkowa.  

Napięcie pomiarowe uŜytego miernika zaleŜy od napięcia znamionowego sprawdzanego 
obwodu lub urządzenia, i tak:  

1)  w obwodach do 50 V (SELV, PELV) stosujemy napięcie pomiarowe 250 V,  
2)  w obwodach 50 V do 500 V stosujemy napięcie pomiarowe 500 V,  
3)  w obwodach 500 V do 1000 V stosujemy napięcie pomiarowe 1000 V.  

Napięcie pomiarowe 2500 V stosowane jest przy badaniach kabli elektroenergetycznych 
o napięciu znamionowym 1000 V oraz przewodów, kabli i urządzeń 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyŜej 1000 V. Pomiar powinien być 
przeprowadzony w warunkach zbliŜonych do warunków normalnych podczas pracy, tj. w 
temperaturze 15-25 °C i przy wilgotności 40-75% przez około 60s. Przy porównywaniu 
zmierzonych wartości rezystancji izolacji naleŜy pamiętać o jej zaleŜności od 
temperatury. Ze wzrostem temperatury o 10 °C wartość rezystancji izolacji zmniejsza się 
w przybliŜeniu dwukrotnie, przy obniŜaniu temperatury – przeciwnie.  

Dokładność wykonywanych pomiarów zaleŜy w głównej mierze od:  
1)  klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,  
2)  dokładności odczytu wyników pomiarów,  
3)  wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,  
4)  dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,  
5)  umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki 

badanego obiektu i zmian jego parametrów w czasie.  

Większość ze stosowanych w praktyce przyrządów pomiarowych, nawet tych sprzed 
kilku – kilkunastu lat, pozwalała na osiągnięcie takiej dokładności pomiarów. Ze 
względu na brak krajowych uregulowań prawnych kwestii dokładności pomiarów przy 
badaniach instalacji elektrycznych do czasu opracowania odpowiednich wymagań, 
niektórzy zalecają korzystanie w tym zakresie z wymagań normy niemieckiej DIN VDE 
0413 określających błędy graniczne pomiarów, podane w tabeli 1.  
Tabela 1. Graniczne błędy pomiarów przy badaniach instalacji elektrycznych według DIN VDE 0413  

l.p. Rodzaj pomiarów Błąd graniczny 

1.  Pomiar rezystancji izolacji ± 30% 

2.  Kontrola stanu izolacji sieci ± 15% 

3.  Pomiar oporu pętli zwarciowej ± 30% 

4.  
Pomiar oporu przewodów ochronnych  
i połączeń wyrównawczych 

± 30% 

5.  Pomiar rezystancji uziemienia ± 30% 

6.  
Badania ochrony przeciwporaŜeniowej  
z wyłącznikami róŜnicowoprądowymi 

a) ± 20% pomiar napięcia 
dotykowego 

b) pomiar ± 10% prądu 
róŜnicowego  
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NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe znacznie ostrzejsze wymagania odnośnie do 
dokładności pomiarów stawia norma PN-E-04700:1998, podająca wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych urządzeń i układów elektrycznych, 
która w p. 3.2.6. mówi, Ŝe błąd pomiaru nie powinien być większy niŜ 5%.  

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
 

4.1. Obmiar robót.  
 

4.1.1. 03-7.2.2. Jednostka obmiarowa.  
 

Jednostką obmiarową przy robotach pomiarowych elektrycznych jest: 

− pomiar obwodu elektrycznego; 

− pomiar rezystancji uziemienia; 

− ilość szt. (sztuk) zbadanej instalacji uziemiającej, impedancji pętli zwarcia; 

− odcinek badanych obwodów elektrycznych.  

Jednostką obmiarową przy robotach pomiarowych okablowania strukturalnego jest: 

− pomiar toru transmisyjnego kabla UTP; 

− pomiar toru transmisyjnego kabla światłowodowego; 

 

5. 03-8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

5.1. Odbiór częściowy.  
 

Wykonawca dopiero po wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji będzie mógł podać 
napięcie na zmierzone obwody dopiero, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od 
Inspektora Nadzoru i przedstawieniu mu tych badań w formie protokołu.  

5.2. Odbiór końcowy.  

Do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć protokół odbioru z Rejonu Energetycznego w 
zakresie układu pomiarowego. protokoły z pomiarów elektrycznych.  

 

6. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH.  

6.1. Cena jednostki obmiarowej.  

Cena pomiarów obejmuje:  

Przywiezienie, rozłoŜenie sprzętu pomiarowego, wykonanie pomiarów, złoŜenie sprzętu i 
wywiezienie.  
 



 
 

STRE.04 

146 
 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

7.1. Przepisy techniczno-budowlane.  

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spełniać 
wymagania techniczno-budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach 
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowiązkowego 
stosowania. PoniŜej wymieniono najwaŜniejsze dokumenty prawne określające te 
wymagania.  

7.1.1. Ustawy i rozporządzenia  

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposaŜenie 
obiektów budowlanych zawarte są w ustawach:  

1)  Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., 
Nr 106, poz. 1126),  

2)  Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),  

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

4)  Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej. 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).  

Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają:  
1.  Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z 

późn. zm.),  
2.  Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),  
3.  Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 

2003 r. Nr 153, poz. 1504).  
 

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede 
wszystkim w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej -Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministra Infrastruktury.  

Do najwaŜniejszych przepisów z tej grupy naleŜą:  
5)  Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r.w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; 
Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).  

7.1.2. Normy  
 

NajwaŜniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji 
elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:  

− PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z 
ustanowionych dotychczas następujących arkuszy:  

− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe.  

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk.  



 
 

STRE.04 

147 
 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.  

− 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 
przetęŜeniowym.  

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami 
przy doziemieniach w sieciach wysokiego na- pięcia.  

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

− PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

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

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym.  

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym.  

− PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporaŜeniowej 
w zaleŜności od wpływów zewnętrznych.  

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa.  

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów.  

− PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
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− PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami.  

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych.  

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

− PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy.  

− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki.  

− PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi.  

− Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie 
instalacji elektrycznych określają równieŜ niŜej wymienione normy:  

− PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

− PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i 
badania.  

− PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym.  

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).  

− PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć.  

− PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  

− PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

− PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową systemu e-BMS. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania systemu monitorowania i 
nadzoru instalacji elektrycznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

śyła (kablowa) – przewód miedziany jednodrutowy w stanowi izolacyjnej z polietylenu lub 
polwinitu, stanowiący element pary, czwórki, pęczka i ośrodka kabla.  

Para (przewodów, Ŝył kablowych, zacisków) – dwa elementy uŜytkowe kabla lub łączówki 
wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego, określone przez odpowiednie 
ukształtowanie, zabarwienie i/lub oznakowanie.  

Przewód łączeniowy (krosowy) – przewód miedziany jednodrutowy w powłoce izolacyjnej z 
polietylenu lub polwinitu, słuŜący do wzajemnego łączenia zacisków dwóch łączówek 
(lub głowic) stanowiących zakończenia odcinków linii kablowej, w celu przedłuŜenia 
toru przewodowego.  

Zacisk - metalowy element złączny łączówki umoŜliwiający przyłączenie oraz mechaniczne i 
elektryczne połączenie Ŝyły kablowej i przewodu łączeniowego.  

Łączówka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokół) i osadzone w nim zaciski lub 
końcówki umoŜliwiające uporządkowane połączenie określonej liczby par Ŝył 
kablowych i/lub przewodów łączeniowych oraz wzajemne odizolowanie połączeń.  

Głowica (kablowa) - zakończenie kabla utworzone z łączówek dwustronnych osadzonych na 
korpusie w postaci pudła, którego komora umoŜliwia uszczelnienie końca 
wprowadzonego do niej kabla, np. przez wypełnienie jej odpowiednią masą izolacyjną.  

Narzędzie montaŜowe/demontaŜowe - narzędzie przeznaczone do przyłączania i/lub 
odłączania Ŝył (przewodów) na zaciskach lub końcówkach łączówki.  

Przyłącze abonenckie - część toru abonenckiego zawarta pomiędzy zakończeniem linii 
rozdzielczej a gniazdkiem abonenckim.  
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Linia kablowa miejscowa - linia składająca się z połączonych wzdłuŜnie odcinków kabli 
miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemią, a takŜe 
w budynkach, zawarta między łączówką przełącznicy głównej a gniazdkiem 
telefonicznym abonenckim (linia abonencka), bądź między łączówkami przełącznic 
głównych dwóch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej 
(linia międzycentralowa).  

Tor (miedziany) abonencki - para Ŝył miedzianych w kablach połączonych wzdłuŜnie, 
zawarta pomiędzy łączówką przełącznicy głównej a gniazdkiem abonenckim.  

Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia łącząca puszkę kablową (skrzynkę, 
słupek, szafkę) ze stacją abonencką.  

Punkt dystrybucyjny budynku (Building Distributor –  „BD”)  - stanowi logiczne centrum 
sieci okablowania w topologii hierarchicznej gwiazdy, w którym mieści się główny 
punkt kontroli i nadzoru sieci kablowej obejmującej budynek. MoŜe takŜe obsługiwać 
część okablowania poziomego.  

Gniazdko telekomunikacyjne (Telecommunication Outlet – „TO”)  umoŜliwia podłączenie 
uŜytkownika do systemu okablowania. Zalecana konfiguracja TO to 2 złącza RJ-45 lub 
1 złącze RJ-45 i 1 złącze światłowodowe SC. Gniazdko TO nazywane jest teŜ 
przyłączem abonenckim PA.  

Podsystem okablowania poziomego (Horizontal Cable) – rozciąga się od rozdzielni 
kondygnacyjnej (budynku) do gniazdek telekomunikacyjnych. Jako okablowanie 
poziome stosowane są zazwyczaj kable UTP/FTP.  

Okablowanie obszaru roboczego – łączy gniazdka telekomunikacyjne z urządzeniami 
końcowymi.  

Łącze (permament link) - jest częścią okablowania poziomego zainstalowaną na stałe. W 
skład łącza wchodzą (patrząc od strony uŜytkownika): gniazdo w przyłączu 
abonenckim, kabel trasowy, ewentualnie punkt konsolidacyjny oraz gniazdo w panelu 
krosowniczym w punkcie dystrybucyjnym.  

Kanał (chanel) - stanowi strukturę gotową do pracy. W skład kanału wchodzi łącze wraz z 
kablami stacyjnymi i krosowymi. Istnieje kilka modeli kanału - kanał o 2, 3 i 4 
złączach.  

Kabel krosowy – jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, IDC, ST, SC), 
słuŜący do wykonywania połączeń w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiędzy 
urządzeniem aktywnym, a panelem z zakończeniami okablowania poziomego). 

Kabel przyłączeniowy - jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, ST, 
SC), słuŜący do wykonywania połączeń pomiędzy punktem abonenckim, a urządzeniem 
aktywnym uŜytkownika (kartą sieciową, telefonem, drukarką sieciową). 

Sekwencja – sposób rozszycia poszczególnych przewodów w gniazdku, wtyczce RJ45 i panelu 
krosowym. Rodzaj sekwencji dopuszczonych do stosowania w instalacjach 
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okablowania strukturalnego określony jest w normach, np. norma EN 50173 zaleca 
stosowanie sekwencji 568B; 

UTP (unshielded twisted pair) - kabel nieekranowany (kategoria 6);  

Kategorie i klasy – normy określają parametry transmisyjne komponentów w 7 kategoriach. 
Podział na kategorie dokonany został ze względu na maksymalne pasmo przenoszenia. 
Poszczególnym kategoriom osprzętu odpowiadają klasy łącza stałego / kanału.  

Komponenty Łącze stałe / kanał Maks. Pasmo Przenoszenia 

Kategoria 1 Klasa A do 100kHz 

Kategoria 2 Klasa B do 1MHz 

Kategoria 3 Klasa C do 16MHz 

Kategoria 4 - do 20MHz 

Kategoria 5* Klasa D do 100MHz 

Kategoria 6 Klasa E do 250MHz 

Kategoria 7 Klasa F do 600MHz 

 

Parametry – normy określają parametry, jakie naleŜy przetestować w celu zakwalifikowania 
łącza stałego bądź kanału do odpowiedniej klasy oraz wartości tych parametrów. 

� Rozszycie (Wire Map),  

� Długość połączenia (Length),  

� Tłumienie (Attenuation),  

� NEXT,  

� PS NEXT,  

� ELFEXT,  

� PS ELFEXT,  

� Straty odbiciowe (Return Loss),  

� OpóŜnienie propagacji sygnału (Propagation Delay),  

� RóŜnica opóźnień (Delay Skew),  

� Rezystancja pętli stałoprądowej (DC loop resistance).  

 

Rozszycie (Wire Map) – sprawdzenie czy wszystkie pary w kablu są prawidłowo połączone. 

Długość połączenia (Length). – Norma ISO/IEC 11801 określa dopuszczalne długości dla 
łącza stałego (permament link) i kanału (channel). 

Tłumienie (Attenuation) – spadek poziomu mocy sygnału w miarę jego rozchodzenia się w 
instalacji.  
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Przesłuch zbliŜny NEXT (Near End Crosstalk) – poziom zakłóceń indukowanych w danej 
parze na skutek emisji sygnału w innej, sąsiedniej parze tego samego kabla, mierzony 
od strony źródła sygnału. 

Przesłuch zbliŜny PowerSum NEXT – poziom zakłóceń indukowanych w danej parze na 
skutek emisji sygnału we wszystkich pozostałych parach tego samego kabla, mierzony 
od strony źródła sygnału. 

Przesłuch zdalny FEXT (Far End Crosstalk) – poziom zakłóceń indukowanych w danej 
parze na skutek emisji sygnału w innej, sąsiedniej parze tego samego kabla, mierzony 
na przeciwległym końcu toru transmisyjnego niŜ emisja zakłóceń.  

ZrównowaŜony przesłuch zdalny ELFEXT (Equal-Level Far End Crosstalk) – róŜnica 
pomiędzy wartością parametru FEXT i tłumienia dla danego toru transmisyjnego.  

ZrównowaŜony przesłuch zdalny PowerSum ELFEXT – róŜnica poziomu zakłóceń 
indukowanych w danej parze na skutek emisji sygnału we wszystkich pozostałych 
parach, mierzonego na przeciwległym końcu toru transmisyjnego niŜ emisja sygnału i 
tłumienia dla danego toru. 

Asymetria transmisji ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) – róŜnica sygnału tłumionego i 
przesłuchu zbliŜnego NEXT. 

Straty odbiciowe (Return Loss) – stosunek mocy sygnału wprowadzonego do toru 
transmisyjnego do mocy sygnału odbitego, który powstaje na skutek niedopasowania 
impedancji toru transmisyjnego. 

Opóźnienie propagacji sygnału (Propahgation Delay) – czas jaki upływa od momentu 
wysłania sygnału, do jego odebrania na drugim końcu kanału. Parametr ten jest 
mierzony dla kaŜdej z par.  

RóŜnica opóźnień (Delay Skew) wynika z róŜnic długości poszczególnych par i określa 
róŜnice opóźnienia transmisji pomiędzy "najszybszą" i "najwolniejszą" parą. 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych, 
słuŜący do układania kabli telekomunikacyjnych.  

Ciąg kanalizacji kablowej - zespół ułoŜonych jedna za drugą i połączonych ze sobą 
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułoŜenia w nim kabli 
telekomunikacyjnych.  

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne 
lub rury kanalizacji wtórnej.  

Kanalizacja wtórna - zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach 
zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe 
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.  
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Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 
zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę 
ochronną dla kabli światłowodowych.  

Zbli Ŝenie do obiektów uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii 
telekomunikacyjnej w stosunku do urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym 
moŜliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię lub odwrotnie.  

SkrzyŜowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy 
którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscem posadowienia innych urządzeń 
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub 
odwrotnie moŜe być w tym wypadku większy, niŜ przy zbliŜeniu.  

Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od 
innych urządzeń uzbrojenia terenowego, zabezpieczająca linię przed szkodliwym 
oddziaływaniem tych urządzeń bez dodatkowych zabiegów.  

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), 
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych 
właściwościach, a takŜe rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji 
kablowej.  

Rura kanalizacji wtórnej i ruroci ągu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duŜej 
gęstości, słuŜąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych, a takŜe części 
kanalizacji rozdzielczej.  

Złączka rurowa - element osprzętu słuŜący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z 
których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.  

Uszczelki końców rur - zespół elementów słuŜących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej 
wraz z ułoŜonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych wraz z ułoŜonymi w nich kablami, a takŜe do uszczelnienia 
wszystkich rodzajów rur pustych.  

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtórnej 
pozwalający na ich identyfikację na podstawie oględzin.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano dokumentacji projektowej. 
Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z: 

� Polskimi Normami (PN); 
� obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz 

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych; 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane w robotach teletechnicznych zostały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej 
Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie 
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia 
zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszą posiadać znak 
bezpieczeństwa. Wszystkie elementy wyposaŜenia zastosowane w instalacjach 
teletechnicznych powinny spełniać wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu. 

2.2. Parametry techniczne 

Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny mieć parametry techniczne 
odpowiednie do warunków, w których mają być zastosowane, w szczególności powinny 
spełniać poniŜsze wymagania: 

a)   Napięcie – wyposaŜenie elektryczne powinno być dobrane do 
maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna 
napięcia w przypadku prądu przemiennego), jak równieŜ do mogących 
wystąpić przepięć. W pewnych przypadkach dla określonego wyposaŜenia 
moŜe być wymagane uwzględnienie najniŜszych wartości napięć, które 
mogą wystąpić. 

b)  ObciąŜenie – wyposaŜenie elektryczne dobrane na podstawie 
charakterystyk obciąŜenia powinno być dostosowane do obciąŜenia, z 
uwzględnieniem współczynnika obciąŜenia i normalnych warunków 
eksploatacji. 

c)  Warunki wykonania instalacji teletechnicznej – wyposaŜenie elektryczne 
powinno być dobrane tak, aby bezpiecznie wytrzymywało naraŜenia i 
warunki środowiskowe w miejscu zainstalowania wg PN-IEC 60364-1 w 
miejscu zainstalowania. JeŜeli element wyposaŜenia nie odpowiada 
warunkom jego zainstalowania, moŜe on być zastosowany pod 
warunkiem, Ŝe będzie zapewnione odpowiednie dodatkowe 
zabezpieczenie jako część kompletnej instalacji teletechnicznej. 

2.3. Składowanie materiałów: 

Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano-montaŜowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
teletechniczne roboty instalacyjno-montaŜowe. Sposób składowania materiałów w magazynie 
jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały 
np. rury stalowe, kable, osprzęt naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury naleŜy składować w wiązkach w pozycji 
stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza 
się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach 
tarczy a kręgi ułoŜone poziomo. Zaleca się składowanie zestawów montaŜowych z taśm i rur w 
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i 
urządzenia moŜna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

4. TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
Kable naleŜy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewoŜenie bębnów z kablami w 
skrzyniach samochodów cięŜarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami przewoŜone w 
skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów 
z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą Ŝurawia. Dopuszcza się 
przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia 
nie jest niŜsza niŜ +4 C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 
40 - krotna średnica zewnętrzna kabla.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty montaŜowe 

5.1.1. Warunki ogólne 
 
Do rozpoczęcia montaŜu instalacji elektrycznej moŜna przystąpić po stwierdzeniu przez 
InŜyniera, Ŝe: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych; 

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji 
teletechnicznych odpowiadają załoŜeniom projektowym; 

- odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych; 

- w miejscu przejść przez przegrody budowlane powinny być wykonane przepusty 
kablowe z rur osłonowych; 

- tynkowanie powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego; 
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- po wykonaniu prac tynkarskich Instalator wykona sprawdzenie rezystancji izolacji 
przewodów; 

 

5.2. Instalacja teledacyjna  

5.2.1. Sieć strukturalna  
 
Instalacja teledacyjna wykonana zostanie w oparciu o elementy spełniające wymagania 
kategorii 6a. Łącza abonenckie wykonane zostaną kablami typu UTP kat.6a, zakończonymi w 
głównym (budynkowym) punkcie dystrybucyjnym na panelach krosowych wyposaŜonych w 
złącza RJ45 kat. 6a, gniazdach. W punktach przyłączeniowych kable zakończone zostaną w 
gniazdach telekomunikacyjnych wyposaŜonych w adaptery do złącz keystone. Wszystkie prace 
montaŜowe wszystkich elementów torów transmisyjnych (kabli, modułów zakończeniowych) 
Certyfikowany Instalator przeprowadzi w oparciu o wydaną przez Producenta instrukcję 
montaŜu. 
Kable transmisyjne zostaną rozprowadzone w rurkach osłonowych pod tynkiem lub w 
metalowych korytach kablowych zainstalowanych w przestrzeni międzystropowej. 
Certyfikowany Instalator zachowa wszelkie wskazane przez Producenta obostrzenia 
montaŜowe dotyczące sposobu układania, mocowania kabli oraz dopuszczalnego naciągu 
i promienia gięcia. 
Gniazda przyłączeniowe zainstalowane zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń systemu 
e-BMS 
Elementy pasywne oraz urządzenia wyspecyfikowane w dokumentacji Certyfikowany 
Instalator zamontuje w szafie krosowej zgodnie z propozycją zawartą w dokumentacji 
projektowej. W przypadku zastosowania innego – zamiennego  
Certyfikowany Instalator wykona pełny zakres badań określonych w wymaganiach dla klasy 
oraz dołączy go w wersji elektronicznej do dokumentacji odbiorowej. 

5.2.2. Kable teletechniczne  

Okablowanie pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni głównej a rozdzielniami budynkowymi 
wykonane zostanie przy pomocy kabla optycznego. Kabel naleŜy zakończyć złączem zgodnym 
ze standardem przełącznika sieci optycznej.  
 

5.2.3. Połączenia krosowe  

Wszystkie połączenia w szafie krosowej oraz podłączenia urządzeń końcowych zostaną 
wykonane przewodami krosowymi i przyłączeniowymi dostosowanymi do wymagań 
stawianych przez normę ISO/IEC 11801dla poszczególnych klas – dla połączeń sieci Ethernet 
kat 6. 
 

5.2.4. Uruchomienie i odbiór 

Uruchamiający powinien sprawdzić, czy praca wykonana jest w sposób zadawalający, zgodny 
z dokumentacją projektową oraz ST, czy metody, materiały i elementy zostały uŜyte zgodnie z 
obowiązującymi normami, oraz czy dokumentacja powykonawcza jest zgodna z instalacją. 
Do obowiązków uruchamiającego naleŜy sprawdzenie: 

� zgodności wszystkich parametrów łączy z wymaganiami obowiązujących norm; 
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� prawidłowości działania urządzeń w odniesieniu do wymogów przekazanych przez 
UŜytkownika; 

� kompletności dokumentacji powykonawczej oraz eksploatacyjnej 
Wykonawca dostarczy oprócz dokumentów potwierdzających wykonanie wszystkich wcześniej 
wymienionych czynności odbiorowych: 

� deklarację zgodności instalacji; 
� protokoły pomiarów; 
� certyfikat instalacji; 

 

5.3. Sieci zewnętrzne 

5.3.1. Kanalizacja kablowa 

Wymagania dla kanalizacji kablowej opisane zostały w specyfikacji nr ST.RE.05. 

5.3.2. Zaciąganie kabli  

Kable naleŜy wciągać ręcznie lub przy uŜyciu wciągarek mechanicznych z zastosowaniem 
narzędzi pomocniczych. Po wprowadzeniu kabli, Wykonawca zabezpieczy uszczelkami 
wszystkie otwory kanalizacji w sposób uniemoŜliwiający penetrowanie kanalizacji przez 
wilgoć. 
 

6. SYSTEM MONITOROWANIA INSTALACJI TECHNICZNYCH. 

6.1. Wymagania ogólne 

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Szpitala obiekt naleŜy wyposaŜyć 
w zintegrowany system nadzorowania instalacji technicznych. Przewiduje się docelowo 
instalację centralnego systemu wizualizacji na dedykowanym komputerze.  
 
UWAGA 
W zakresie niniejszego opracowania ujęto wyłącznie oprogramowanie do wizualizacji 
i archiwizowania informacji z systemu zasilania szpitala w energię elektryczną. 
 
W celu określenia platformy komunikacyjnej, na której będzie odbywała się wymiana 
informacji pomiędzy realizowanymi w przyszłości systemami w niniejszej dokumentacji 
określono: 

1) standard protokołu komunikacyjnego - ze względu na aktualną ofertę urządzeń wybrano 
protokół komunikacyjny MODBUS; 

2) standard powiadamiania w przypadku wystąpienia awarii kluczowej; 
3) ilość zmiennych (wielkość klucza licencji), minimum 1024 zmienne; 
4) minimalne wymagania dla stawiska komputerowego wraz ze specyfikacją 

oprogramowania uŜytkowego; 
 
Wykaz funkcji realizowanych w ramach systemu e-BMS: 

1. sygnalizacja stanu urządzeń przyłączonych do systemu BMS (PRACA, AWARIA, 
GOTOWOŚĆ); 

2. zdalne powiadamianie o awariach kluczowych; 
3. archiwizacja danych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie: 
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- stanu pracy układu zasilania; 
- zuŜycia mediów; 
- pracy urządzeń energochłonnych; 
 

4. sterowanie urządzeniami przyłączonymi do systemu BMS; 
 
Wymianę informacji pomiędzy urządzeniami systemu nadzoru instalacji elektrycznej 
a urządzeniami innych systemów (wentylacja, klimatyzacja, węzeł cieplny) naleŜy zrealizować 
poprzez wymianę danych przy pomocy protokołu komunikacyjnego.  
 
W systemie komunikacji pomiędzy urządzeniami rezerwowania zasilania dla obiektów szpitala 
nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń do konwertowania protokołów 
komunikacyjnych.  
Sterowanie systemem wentylacji oraz ogrzewania obiektu naleŜy zrealizować poprzez 
wymianę danych przy pomocy protokołu komunikacyjnego. NaleŜy skoordynować instalację 
systemu BMS z dostawą systemu automatyki obiektowej w celu zapewnienia zgodności 
protokołów sterowników. 
Integrację systemu wizualizacji naleŜy powierzyć firmie posiadającej niezbędne doświadczenie 
we wdraŜaniu systemów SCADA w obiektach o bardzo wysokich wymaganiach 
niezawodnościowych. 
Integrator systemu SCADA zobowiązany jest do wykonania szczegółowego projektu 
technicznego systemu w oparciu o który zostanie wykonana i wdroŜona aplikacja.  
 

6.2. ZałoŜenia do systemu 

1. producenci urządzeń z doświadczeniem w produkcji sprzętu na potrzeby systemów 
bezpieczeństwa / przemysłowe z wysokim poziomem pewności; 

2. redundantność systemów zasilania; 
3. architektura nadmiarowa zapewniająca redundantność łączy; 
4. autokonfiguracja urządzeń aktywnych w przypadku występowania zakłóceń sygnału, 

lub uszkodzenia łączy; 
5. stała kontrola parametrów technicznych systemu zasilania (kontrola poziomu napięcia, 

stan techniczny źródeł rezerwowych); 

 

6.2.1. Urządzenia sieciowe  

 
Proponujemy stworzenie sieci międzyobiektowej w układzie pierścienia. W przypadku, gdy 
nastąpi przerwanie połączenia w pierścieniu, urządzenia automatycznie rekonfigurują sieć 
i zapewniają komunikację inną drogą. Protokół gwarantuje przejście na ścieŜkę redundantną w 
czasie poniŜej 300 ms przy pełnym obciąŜeniu sieci nawet dla połączeń o prędkości Gb/s, 
zapewniając tym samym niezawodną komunikację w sieciach Ethernet.  
 

- przełącznik szkieletowy – zarządzalny zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni, 
- przełączniki (switche) – zarządzalne, przemysłowe do sieci Ethernet pracujących w 

sieci o topologii pierścienia.  
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6.2.2. Urządzenia aktywne sieci komputerowej 

Dla sieci światłowodowej ze względu na pewność pracy systemu przyjęto konieczność 
instalacji urządzeń przemysłowych pracujących w sieci o konfiguracji pętli. Urządzenia 
powinny posiadać zdolność automatycznej rekonfiguracji sieci w przypadku zakłóceń 
w transmisji lub uszkodzenia łącza. 
 

6.2.3. Serwer zarządzający systemu  

W obiekcie zainstalowany zostanie wirtualny serwer zarządzający uprawnieniami 
uŜytkowników  oraz archiwizujący zdarzenia wg zdefiniowanych kryteriów. Wykaz funkcji 
realizowanych przez serwer podany został w punkcie 1. Ze względów niezawodności 
projektuje się instalację 2 serwerów.  
 

6.2.4. Aplikacja administratora 

Aplikacja udostępniająca administratorowi systemu funkcje serwera zarządzającego w celu 
definiowania i zarządzania uprawnieniami uŜytkowników (aplikacji klienckich). 
Wykaz funkcji realizowanych przez aplikację został podany w punkcie 2.  
 

6.2.5. Aplikacja klienta 

Oprogramowanie instalowane dla uŜytkownika końcowego w celu łatwego prowadzenia 
obserwacji i zarządzania parametrami poszczególnych instalacji w zakresie przydzielonych 
uprawnień. 
Wykaz funkcji realizowanych przez aplikację został podany w punkcie 3.  
 

1. Serwer zarządzający: 
- budowa modułowa; 
- definiowanie i zarządzanie bazą danych administratorów; 
- definiowanie i zarządzanie baz danych uŜytkowników i praw dostępu; 
- definiowanie i zarządzanie bazą danych parametrów konfiguracyjnych urządzeń 

technicznych; 
- definiowanie i zarządzanie bazą danych parametrów urządzeń sieciowych; 
- definiowanie i zarządzanie bazą danych parametrów urządzeń zasilających; 
- zarządzanie poziomem uprawnień dostępu do urządzeń; 
- autoryzacja uŜytkowników w systemie; 
- monitorowanie stanu systemów zasilania; 
- monitorowanie stanu urządzeń technicznych; 
- monitorowanie stanu urządzeń sieciowych; 
- baza zdarzeń (logi urządzeń, uŜytkowników); 
- baza zdarzeń administracyjnych (automatyczne meldowanie do aplikacji); 

administracyjnych o wprowadzonych modyfikacjach); 
- zdalne powiadamianie o stanach awaryjnych (e-mail, sms); 
- bezpośredni dostęp do serwera dla administratora; 

 
2. Aplikacja administratora: 

- definiowanie uŜytkowników; 
- zarządzanie uprawnieniami uŜytkowników; 
- moŜliwość tworzenia grup uŜytkowników; 
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- dostęp do zdarzeń zapisanych w rejestrze serwera; 
- wizualizacja stanu urządzeń; 
- zarządzanie parametrami urządzeń transmisji danych; 
- wysyłanie komunikatów tekstowych do uŜytkowników; 

 
3. Aplikacja klienta: 

- interfejs graficzny; 
- autoryzacja uŜytkownika w systemie; 
- wywoływanie widoków w ramach przydzielonych stref / instalacji (moŜliwość 

zdefiniowania strefy domyślnej – wczytywanej po zalogowaniu); 
- wizualizacja stanu monitorowanych urządzeń; 
- wprowadzanie nastaw parametrów technicznych; 

 
W ramach realizacji systemu e-BMS – systemu zarządzania obiektem ograniczonego do układu 
zasilania projektuje się częściową instalację urządzeń - 1 serwer zarządzający, połączenia 
światłowodowe w topologii otwartej. 
 
 
 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy 
oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branŜy elektrycznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak równieŜ przestrzegania, obowiązujących i 
aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 
Nieobowiązujące normy mogą słuŜyć w celach poglądowych jako np. poradnik. 
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji 
elektrycznej powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod 
wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy równieŜ 
działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien 
być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w 
całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

7.2. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez InŜyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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Do obliczenia naleŜności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 
instalacji elektrycznych. Obmiaru robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację 
Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 
InŜyniera. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w SST „Wymagania ogólne”. 
Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do 
eksploatacji oraz po kaŜdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności 
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
− dokumentację powykonawczą instalacji, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− protokół szkolenia; 
− instrukcję obsługi; 
− licencje zainstalowanego oprogramowania 
 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
SST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.
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11. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

11.1. Normy 

1. 1
. 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 

2.  PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
3.  PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

Nazwy i określenia 
4.  PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i 

określenia 
5.  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
6.  PN-EN 50173:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 
7.  PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości 
8.  PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków  
9.  ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 

miedzianych. Ogólne wymagania i badania 

11.2. Inne dokumenty 

10. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom V – 

Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r. 
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z 

późn. zm.).  
13. ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 r. wprowadzające "Wytyczne o 

ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii i 
trakcji elektrycznej prądu stałego".  

14. ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.12.III.1992 r. w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania 
płynów lub gazów w razie  zbliŜenia się lub skrzyŜowania. (Mon.Pol. nr 13, poz.94 ) 

15. ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.12.III.1992 r. w sprawie  zasad i warunków 
budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz 
w pobliŜu lotnisk i w miejscowościach, a takŜe ustalenia warunków, jakim te linie 
powinny odpowiadać.(Mon.Pol. nr13, poz.95 ) 

 
 
 


