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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu pomieszczeń i 
wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia 
właściwych warunków pracy aparatury analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb 
Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” 
Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Zakres robót do wykonania: 
- roboty murowe obejmujące naprawę uszkodzonych fragmentów istniejących ścian.  
- wymiana istniejących przeszkleń pomiędzy pomieszczeniami laboratorium.  
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
- remont ścian i sufitów obejmujący naprawę i uzupełnienie tynków oraz ich 
malowanie; wykonanie nowych ceramicznych okładzin ściennych, 
- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wodnej instalacji 
przeciwpoŜarowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej. 
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych i 
teletechnicznej. 
 
1.3.2. Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych: 
 
ST-01 Roboty budowlane 
ST-02 Roboty instalatorskie 
ST-03 Roboty elektryczne 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Antykorozja  Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz 
jednostki upowaŜnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów 
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Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa uŜytkowania wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe i 
specjalistyczne placówki naukowobadawcze 
Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na 
działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania 
betonu (elementów betonowych) z normami i załoŜeniami projektowymi 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale takŜe 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe remont, 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 
Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 
Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, Ŝe 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu 

• projekty powykonawcze 

• operaty geodezyjne 

• ksiąŜki obmiarów 
Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 
jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji 
Geodezyjna obsługa budowy tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
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środowiska  zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i 
ognia 
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą moŜe 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby InŜynierów Budownictwa 
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angaŜująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym 
robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby InŜynierów Budowlanych 
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową 
Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowowartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w 
trakcie realizacji robót 
Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty słuŜące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlanych oraz ich części składowych 
Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z załoŜeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 
zamiennych 
Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zuŜycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Podstemplowanie konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
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elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej 
wytrzymałości, a takŜe do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i 
technologii budowania obiektów budowlanych 
Powykonawcze pomiary geodezyjne 
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia połoŜenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 
będących w toku realizacji obiektów budowlanych 
Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas uŜytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 
Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub InŜynierów 
Budowlanych 
Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 
sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 
Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
Ŝądania zapłaty 
Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu 
Przepisy techniczno-wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 
oraz warunki uŜytkowania obiektów budowlanych 
Roboty budowlano-montaŜowe 
budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 
Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających moŜe wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 
lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuŜszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
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wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieŜenia wypadkom osób postronnych 
Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 
Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego uŜytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), 
słuŜąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
Sieci uzbrojenia terenu 
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji technologiczno-uŜytkowych. Zadanie budowlane moŜe 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
obiektu budowlanego 
Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej słuŜącej do zasilania odbiorców 
Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach 
specjalnych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane". Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 
znajduje się do wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora 
Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej na roboty objęte kontraktem. 
(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny Kontraktowej. 
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 
- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru), 
- projektu oznakowania i zabezpieczenia robót (projekt ten Wykonawca winien 
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w 
odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 
 
Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 
- wynikające z praw autorskich 
- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 
montaŜowych 
- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 
(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą robót . 
Wykonawca przekaŜe 4 egz. w/w dokumentacji. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 
ST 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 bliską 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 ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
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(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a 
takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, 
chodników i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliŜu przed uszkodzeniem, 
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. W 
cenę Kontraktową włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi montaŜowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 
tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 
przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z 
w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót i likwidacji placu budowy. 
 
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 wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- 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: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 
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• Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
� moŜliwością powstania poŜaru. 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 
1.5.6. 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 magazynach 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. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 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 prowadzić będzie Roboty w obiekcie wcześniej uŜytkowanym. Na czas 
prowadzenia Robót przewiduje się całkowite wyłączanie z uŜytkowania budynku. 
Wykonawca odpowiada za ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, 
którego pozostawienie w strefie wykonywania robót było konieczne. Wykonawca 
zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac 
budowlanych i instalacyjnych (zwłaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu 
historycznym) 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
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transporcie 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 powiadomiony Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem 
BIOZ. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych”. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 
- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
- do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie 
w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. 
- zapewnić uŜywanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty, 
jak równieŜ pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 
- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w naleŜytym stanie 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niŜ 1/10 wysokości, 
na której wykonywane będą roboty i istnieje zagroŜenie spadania przedmiotów, 
lecz nie mniejszą niŜ 6,0 m, 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliŜu miejsca 
zasilania budowy linią energetyczną, 
- wyznaczyć i utrzymywać na bieŜąco porządek na powierzchniach przejść dla 
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 
- wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 
co najmniej 0,5 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych 
pod kątem 45° w kierunku źródła zagroŜenia, 
- nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 
nad stanowiskiem pracy, 
- prowadzić montaŜ rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) 
i dopuścić do uŜytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora 
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Nadzoru, 
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
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 czasu końcowego odbioru. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i  miejscowe 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 o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 
Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została przekazana 
wraz z placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych przez 
Jednostki uzgadniające opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których 
prowadzone będą prace remontowe. 
 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.14. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i 
ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
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Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez 
przepisy „Prawo Budowlane". 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w 
celu udokumentowania, Ŝe materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 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 i źródła. 
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. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 



REMONT POMIESZCZEŃ I WYPOSAśENIA LABORATORIUM WIOŚ W BYDGOSZCZY I WE WŁOCŁAWKU W CELU 
ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY APARATURY ANALITYCZNEJ NA TERENIE DZIAŁEKI NR 86/2; 

OBRĘB WŁOCŁAWEK; KM 46, PRY UL. KOPERNIKA 2 

 

18 

 

robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora 
Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robot, 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, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 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 ST 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. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
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4. TRANSPORT 
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, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 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 Kontraktu na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ 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 Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, 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  wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy 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 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; 
część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- 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. 
 
6.2. 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. 
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- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 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 Kontraktem. 
- 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 uŜycia 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. 
 
6.3. 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 wątpliwość 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 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
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 ST, 
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stosować moŜna wytyczne 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, 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 ST 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 Inspektora 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 ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia - 
waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
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6.8. 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. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i 
wpisuje do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- projekt organizacji budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę 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. 
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7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym. 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 
Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuŜ linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w ksiąŜce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
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 waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
W zaleŜności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• końcowemu odbiorowi Robót. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających 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. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
Warunkami Ogólnymi 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 
przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. 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 dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Wstępny odbiór Robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 



REMONT POMIESZCZEŃ I WYPOSAśENIA LABORATORIUM WIOŚ W BYDGOSZCZY I WE WŁOCŁAWKU W CELU 
ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY APARATURY ANALITYCZNEJ NA TERENIE DZIAŁEKI NR 86/2; 

OBRĘB WŁOCŁAWEK; KM 46, PRY UL. KOPERNIKA 2 

 

26 

 

Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym 
w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia niŜej wymienionych dokumentów do odbioru 
wstępnego. 
Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół 
odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.  

• Wyniki pomiarów. 

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

• Opinię o gotowości odbioru. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 

• 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. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. Na zakończenie 
prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru Robót. 
 
8.4. Końcowy odbiór Robót 
Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki i wady 
zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru Robót, 
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi 
końcowy odbiór Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – MontaŜowych. 
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8.5. Proces zakończenia Kontraktu 
Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez 
Wykonawcę ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, 
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego 
odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się 
Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, w sposób zadawalający 
Inspektora Nadzoru. 
 
Rozliczenie Końcowe 
Nie później niŜ 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z 
dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość robót 
wykonanych zgodnie z Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uwaŜa 
za naleŜne mu z tytułu Umowy. W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia 
końcowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, 
Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 
Zwolnienie gwarancji naleŜytego wykonania umowy 
Gwarancja naleŜytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w ciągu 14 
dni od wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i 
magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- wartość pracy rusztowań wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren 
Budowy i wywóz z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierŜawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i 
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pozyskanie terenu na zaplecze budowy leŜy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp., 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
9.2. Tablice informacyjne,  
 
Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest 
zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej niŜ 6 
miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne 
powinny być zastąpione 
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 
 
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do 
stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.1.1 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych  w ramach remontu pomieszczeń i wyposaŜenia 
laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia właściwych 
warunków pracy aparatury analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb Włocławek, 
Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” Sp. z o.o. 
ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.1.1 „Roboty budowlane – Roboty murowe” obejmuje 
następujący zakres robót: 
- naprawę uszkodzonych fragmentów istniejących ścian. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Roboty murowe 
 
2.1.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 
2.1.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Klasa i wytrzymałość zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w normie PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone” 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
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• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement 

portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

• Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania robót murowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

� rusztowania  
� narzędzia ręczne 
� mieszarki do zapraw 
� wciągarkii mechanicze z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

� samochód dostawczy 
� samochód cięŜarowy 
� samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów (takŜe z rozbiórki) musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. Transport „cięŜki” ( wywóz gruzu, dowóz cegieł 
itp. ) powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w zakresie 
godzin wykonywania i tras. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
Przewiduje się rozbiórkę fragmentów murów w miejscach ich spękań i uszkodzeń.  
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi ręcznych takich 
jak młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych na 
trwałym podłoŜu. Rozebrany materiał opuszczać w pojemnikach przy pomocy 
wyciągów lub zrzucać w specjalnych rynnach albo rurach na zewnątrz obiektów. 
Gruz wywieźć na wysypisko. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce 
wywozu gruzu z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją 
uwzględni w cenie jednostkowej. Sposób i środki opisane do wykonania prac 
opisanych powyŜej przyjęto wg ogólnych zaleceń i sposobów stosowanych w 
budownictwie – kierownik budowy moŜe wg posiadanych uprawnień 
modyfikować technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
5.2. Roboty murowe 
Spękane fragmenty ścian oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych, 
o rysach rozwartych na szerokość ponad 5 mm naleŜy przemurować nowymi cegłami 
klasy 15 na zaprawie cementowej M5. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy 
naleŜy rozebrać na szerokość nie mniejszą niŜ jedna cegła i na głębokość nie 
mniejszą niŜ pół cegły, zostawiając „strzępia” przynajmniej w co czwartej warstwie. 
Wykonać naleŜy równieŜ „strzępia poprzeczne” poprzez wpuszczenie części cegieł w 
głąb muru.  
Niewielkie pęknięcia, szerokości do 4 mm wypełnić naleŜy ciekłą zaprawą 
cementową po dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą. Nowe mury wznosić przy 
bloczków betonu komórkowego. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na 
całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy 
stosować strzępia zazębione końcowe. Do murowania murów z bloczków betonu 
komórkowego uŜywać zaprawy do spoin cienkich. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 
 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
klasę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.2. Prawidłowość i dokładność wykonania robót murowych 
Jakość wykonanych robót murowych ocenić na podstawie: 
- sprawdzenia grubości i wypełnienia zaprawą 
- sprawdzenia odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 
- sprawdzenia pionowości powierzchni i krawędzi muru 
- ogólnych oględzin 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest 
- dla przemurowań - m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Roboty rozbiórkowe 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki fragmentów konstrukcji murowych przed ich 
przemurowaniem. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
8.2. Roboty murowe 
Odbioru robót naleŜy dokonać po wykonaniu przemurowań spękanych lub 
uszkodzonych fragmentów oraz po ich otynkowaniu. 
 
8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

� Dziennik Budowy, 
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
� świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

• składowanie części materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, 

• załadunek na środki transportu, 

• koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

• koszty badań, odbiorów, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

• wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności 
niŜej wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 10.1.  
 
10.1 Normy: 
 

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

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.2.1 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych zwykłych w ramach remontu pomieszczeń 
i wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia 
właściwych warunków pracy aparatury analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb 
Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” 
Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.2.1 „Roboty budowlane – Tynki i malatury – Tynki 
wewnętrzne zwykłe” obejmuje następujący zakres robót: 
- skucie części tynków na ścianach wewnętrznych  
- przygotowanie podłoŜa na ścianach i sufitach 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III-ej, na ścianach 
wewnętrznych i sufitach 
- wykonanie cienkowarstwowej gładzi gipsowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy 
nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
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• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2. Gotowa gładź gipsowa 
- Technologia wykonania gładzi powinny być zgodne z wymaganiami producenta. 
- Przygotowanie gładzi powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Gładź przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu. 
 
2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania robót tynkowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• rusztowania przestawne 

• narzędzia ręczne 

• mieszarki do zapraw 

• wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód cięŜarowy 

• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia 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 pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 
0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". W okresie 
wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków 
PodłoŜe musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. PodłoŜe o duŜej 
nasiąkliwości naleŜy wstępnie obrobić. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z 
obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych.. Naniesiony tynk naleŜy chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej. Gładź naleŜy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
stanu podłoŜa ceglanego bezpośrednio przed tynkowaniem 
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prawidłowości wykonania poszczególnych warstw tynku 
 
6.3. Kontrola jakości wykonanych tynków 
Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz 
kąty dwuścienne pod katem dopuszczalnych odchyłek. Kontroli podlega równieŜ 
występowanie wyprysków i spęcznień, pęknięć, odparzeń, wykwitów i trwałych 
śladów zacieków. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót tynkowych jest - m2 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych .PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie większe niŜ 2 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniu, 

• poziomego - nie większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoŜa, 
- pęknięcia na powierzchni tynku 
- wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna 
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8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności 
niŜej wymienione przepisy i normy. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 
10.1. Normy 
 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe, tynki zwykle. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.2.2 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin ceramicznych w ramach remontu pomieszczeń i 
wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia 
właściwych warunków pracy aparatury analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb 
Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” 
Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.2.2 „Roboty budowlane – Tynki i malatury – 
Okładziny ceramiczne” obejmuje następujący zakres robót: 
- klejenie okładzin ceramicznych 
- spoinowanie i prace wykończeniowe 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Przygotowanie podłoŜa 
Do przygotowania podłoŜa zastosować: 

• ciekłą zaprawę cementową klasy 10 (obrzutka) 

• plastyczną zaprawę cementowo – wapienną klasy 5 (narzut) 
 
2.2. Okładziny ścienne 
Do wykonania okładzin ściennych zastosować: 

• płytki ceramiczne glazurowane, ścienne (nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 

• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa, odporność szkliwa na 
pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C, wzór i barwa w uzgodnieniu z 
projektantem) 

• zaprawa klejowa do mocowania płytek ceramicznych 

• zaprawa do spoinowania wewnętrznych spoin okładziny 
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• masa elastyczna do styków zewnętrznych okładziny 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania okładzin ceramicznych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia 

• narzędzia ręczne 

• mieszarki do zapraw 

• wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód cięŜarowy 

• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe ceglane ścian istniejących przygotować przez naniesienie 2-3 mm warstwy 
ciekłej zaprawy cementowej (obrzutki) oraz warstwy cementowo – wapiennej 
zaprawy plastycznej (narzut). Ściany z płyt gipsowo kartonowych nie wymagają 
specjalnego przygotowania. 
 
5.2. Układanie okładzin ceramicznych 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy.  
Mocowanie do podłoŜa za pomocą gotowych zapraw klejowych. NaroŜa licowanych 
ścian formować przy uŜyciu profilowanych listew w kolorze fugi lub z płytek o 
szlifowanych pod kątem krawędziach. 
 Spoiny pomiędzy płytkami wypełnić gotową zaprawą do spoinowania (fugi). 
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 Styki okładziny z płaszczyzną podłogi, elementami stolarki itp. Wypełnić masą trwale 
plastyczną (np. silikon). Powierzchnie płytek po spoinowaniu oczyścić aby nie 
dopuścić do trwałych zabrudzeń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
stanu podłoŜa przed układaniem elementów ceramicznych 
 
6.3. Kontrola jakości wykonanych okładzin 
Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, dokładność i staranność wykonania 
styków i spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest - m2 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
układania płytek okładzinowych. 
 
8.2. Odbiór powierzchni okładzin 
Powierzchnia okładziny do odbioru powinna być dokładnie wyczyszczona. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. Spoiny i styki powinny być 
dokładnie i starannie wypełnione, bez ubytków i widocznych defektów. 
 
8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 
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• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, 

• przygotowanie zaprawy, 

• przygotowanie powierzchni okładziny do kaŜdego etapu odbioru 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej 
wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
10.1. Normy 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.2.3 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru malowania tynków wewnętrznych w ramach remontu 
pomieszczeń i wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w 
celu zapewnienia właściwych warunków pracy aparatury analitycznej na terenie 
działek nr 86/2, obręb Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez 
Biuro Projektów „IZOL” Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.2.3 „Roboty budowlane – Tynki i malatury – 
Malowanie tynków wewnętrznych ” obejmuje następujący zakres robót: 
- gruntowanie podłoŜa tynkowego 
- wykonie powłok malarskich 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, programem konserwatorskim i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - 
„Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania powłok malarskich podkładowych i nawierzchniowych zastosować 
system farb olejnych do lamperii i emulsyjnych do ścian powyŜej płytek i lamperii 
oraz do sufitów.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do przygotowania tynków wewnętrznych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia 

• narzędzia malarskie ręczne 

• agregaty natryskowe 

• wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
Powłoki malarskie, gruntujące, podkładowe, nawierzchniowe, wykonywać zgodnie z 
zaleceniami producenta farb olejnych i emulsyjnych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i 
urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym wykonaniu posadzek, usunięciu usterek na tynkach. 
Pomieszczenia sanitarne malować dwukrotnie po uprzednim zagruntowaniu. 
Pozostałe pomieszczenia malować dwukrotnie farbami do wymalowań 
wewnętrznych. Do malowania uŜywać sznurkowy wałek malarski do elewacji 
szerokość 250mm, oraz pędzel „krzywak” Przy malowaniu powierzchni 
wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C i nie wyŜsza niŜ +30°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜenia temperatury. 
W czasie malowania niedopuszczalne są przeciągi oraz nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
stanu podłoŜa przed przystąpieniem do prac malarskich jakości kolejnych warstw 
powłok malarskich 
 
6.3. Kontrola jakości wykonanych powłok malarskich 
Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, zgodność barwy i odporność powłoki 
malarskiej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót malarskich jest - m2 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania powłok malarskich. 
Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe 
- dostatecznie mocne (nie pylące przy potarciu dłonią, nie wykruszające się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień) 
- czyste (bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń) 
- dostatecznie suche (wilgotność podłoŜa poniŜej 6%) 
 
8.2. Odbiór powierzchni powłok malarskich 
Badania powłok malarskich przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po 14 dniach od 
zakończeniu ich wykonania. Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w 
temperaturze powietrza powyŜej +8°C i przy wilgotno ści względnej w pomieszczeniu 
nie wyŜszej niŜ 65%. 
Odbiór powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok (równomierne rozłoŜenie farby, 
jednolite natęŜenie barwy i jej zgodność ze wzorcem, braku prześwitów, plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych gołym okiem śladów 
pędzla) 
- sprawdzenie odporności powłoki na ścieranie, zarysowanie, uderzenia – zgodnie z 
wymogami producenta zastosowanych farb. 
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8.3. Całość prac 
 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, 

• przygotowanie powierzchni okładziny do kaŜdego etapu odbioru 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej 
wymienione przepisy i normy. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 
 
10.1. Normy 
 

PN-EN 13300:  
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i 

systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.3.1 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykładzin w ramach remontu pomieszczeń i wyposaŜenia 
laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia właściwych 
warunków pracy aparatury analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb Włocławek, 
Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” Sp. z o.o. 
ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.3.1 „Roboty budowlane – Podłogi i posadzki –
obejmuje następujący zakres robót: 
- Przygotowanie podłoŜa pod wykładziny 
- UłoŜenie wykładzin– klejenie, spawanie arkuszy 
- Prace wykończeniowe wraz z umyciem posadzek 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania posadzki z wykładzin - zastosować następujące materiały:  

• Wykładziny podłogowe – odporność na ścieranie wg EN 433 – grupa T, 
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9, oddziaływanie –  
krzesła na rolkach EN 425 - odporna 

• gotowe zaprawy do uzupełnienia i wyrównania podłoŜa (masy wygładzające 
pod wykładziny elastyczne) 

• środek do gruntowania podłoŜa 

• klej do przyklejania wykładzin – wg wskazań producenta wykładzin 

• sznur spawalniczy - wg wskazań producenta wykładzin 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
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Do ułoŜenia wykładzin naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia (frezarki, spawarki itp. do wykładzin homogenicznych) 

• narzędzia ręczne (noŜe do cięcia wykładzin i spawów, liniały i cyrkle, pace do 
kleju, walce dociskowe itp.) 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod wykładziny powinno być suche, mocne, równe (max. 2mm/2m), czyste, 
bez spękań i tłustych plam. Przed klejeniem wykładziny podłoŜe zagruntować. 
Wilgotność podkładu cementowego nie powinna przekraczać 2,5%. Temperatura 
podłoŜa i pomieszczenia 170ºC do 220ºC. Wilgotność powietrza max. 75%. 
 
5.2. Przygotowanie wykładzin 
Materiały powinny pozostać 24h w pomieszczeniu o warunkach j.w. Do układania w 
jednym pomieszczeniu uŜywać wykładzin z tej samej serii produkcyjnej. Arkusze 
wykładzin docinać wg projektu kolorystycznego (projekt uzgodnić z projektantem i 
inspektorem nadzoru) – wzór wyznaczyć na podłoŜu. 
 
5.3. Instalacja wykładzin 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜsza 
niŜ 17°C). Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości rozłoŜyć 
na płaskim podłoŜu, by materiał pozbył, się napręŜeń i przyjął temperaturę 
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuŜszych arkuszy. NaleŜy 
unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyŜ moŜe to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian. Przy uŜyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich 
ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Długość arkuszy powinna 
przewyŜszać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoŜa 
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prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułoŜenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty 
przecięcia osi na wykładzinie i na podłoŜu powinny zachodzić na siebie. JeŜeli 
szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeŜeli dla 
przykrycia podłoŜa potrzeba więcej niŜ jednego arkusza), zaznaczyć na podłoŜu linię 
równoległą do ściany wzdłuŜnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 
wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie 
wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia 
osi na podłoŜu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy 
długości pomieszczenia. Przy pomocy rolki naroŜnikowej docisnąć wykładzinę tak, 
aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W naroŜnikach 
wewnętrznych naleŜy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm 
nad podłoŜem. JeŜeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego 
podgrzania (uplastycznienia), podgrzać takŜe przestrzeń pomiędzy ścianą a 
materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do ściany. Docisnąć 
starannie wykładzinę rolką naroŜnikową. Połączenie naroŜnikowe powinno być 
umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 45°. W naroŜnikach zewnętrznych 
wykładzinę naleŜy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad 
podłoŜem. Następnie naleŜy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi 
zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć 
go do naroŜnika. JeŜeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, 
przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a 
zachodzący materiał ściśle przylegał. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się 
frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. DuŜe powierzchnie frezować przy 
pomocy frezarki elektrycznej. NóŜ do odcinania nadmiaru wykładziny zapewnia 
wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noŜa znajduje się ostrze do obróbki 
wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
Uwagi 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 
• naleŜy ułoŜyć wykładzinę ściśle według instrukcji, 
• dokonać przeglądu podłogi po połoŜeniu wykładziny, 
• w przypadku montaŜu wykładziny na złączach dylatacyjnych naleŜy stosować 
specjalne listwy kompensacyjne, 
• nie naleŜy przesuwać cięŜkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie 
-powierzchnię wykładziny naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
5.4. Łączenie wykładziny 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy 
specjalnych sznurów spawalniczych. Spawanie styków moŜna rozpocząć po upływie 
24 godzin od przyklejenia wykładziny. Przed wykonaniem łączenia sznurami 
spawalniczymi, miejsca łączeń naleŜy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną 
frezującą, nie głębiej niŜ na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, 
frezowania naleŜy zachować szczególną ostroŜność, mając na uwadze miedziana 
siatkę przewodzącą, która moŜe ulec uszkodzeniu. Następnie uŜywając zgrzewarki 
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elektrycznej naleŜy „zespawać" brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar 
zgrzewu naleŜy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w 
dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu, które naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną 
prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 
sposób, aby sznur został ścięty ok. l mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to 
moŜna wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to naleŜy prowadzić dopiero po 
całkowitym wystygnięciu spawu. 
 
5.5. Uwagi i zalecenia końcowe 
Po instalacji naleŜy upewnić się, Ŝe wszystkie sektory instalowanej wykładziny są 
uziemione. Sprawdzamy czy na nowo połoŜonej wykładzinie nie ma plam po kleju 
oraz pęcherzy powietrza i czy łączenia są ciągłe. Ze względu na wilgotność 
konstrukcji spodniej, przewodność podłogi moŜe być mierzona najwcześniej 6 
tygodni po montaŜu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

• zgodności z dokumentacją i przepisami 
• poprawnego przygotowania podłoŜa 

• jakości dostarczonych materiałów 

• poprawnego montaŜu elementów wykładziny 

• braku widocznych defektów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową wykonania wykładzin jest - m2 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
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8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa cementowego naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do układania parkietu. 
Powierzchnie podłoŜy cementowych powinny być: 
- równe, mocne i bez spękań 
- czyste (bez kurzu, plam i innych zanieczyszczeń) 
- bez widocznych defektów 
- dostatecznie suche (wilgotność podłoŜa poniŜej 2,5%) 
 
8.2. Odbiór materiałów 
Odbiór powierzchni parkietu naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do instalowania. Odbiorowi podlega typ, jakość i zgodność z 
wymaganiami specyfikacji. 
 
8.3. Odbiór techniczny robót 
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i 
posadzek. 
Powierzchnia wykładzin powinna być: 
- równa, jednolita, bez szczelin i ubytków 
- czyste (bez plam, zacieków i innych zanieczyszczeń) 
- bez widocznych defektów 
- zgodna z zatwierdzonym projektem wzoru kolorystycznego 
 
8.4. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• koszt opracowania projektu wzorów kolorystycznych pomieszczeń, 

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej 
wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 
10.1. Normy 
 

PN-EN 649 
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe. 

Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania 

PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 

PN-EN 14259;2005 
Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania 

dotyczące mechanicznych i elektrycznych 
właściwości uzytkowych 

PN-76/B-04270 
Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. 

Badania techniczne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ST-01.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE – STROPY I POSADZKI 
POSADZKI CERAMICZNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.3.2 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek ceramicznych oraz renowacji posadzek klinkierowych 
w ramach remontu pomieszczeń i wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i 
we Włocławku w celu zapewnienia właściwych warunków pracy aparatury 
analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 
2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 
Włocławek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.3.2 „Roboty budowlane – Podłogi i posadzki – 
Posadzki ceramiczne” obejmuje następujący wykonanie nowych posadzek z płytek 
ceramicznych i terrakota. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania nowych posadzek ceramicznych zastosować: 

• płytki podłogowe – Gres 60x30 cm, grubość >9mm, nasiąkliwość >0,05%, 
odporność na ścieranie wgłębne 112 mm3, właściwości przeciwpoślizgowe R9 

• płytki ścienne gresowe do wys. 2,05m – 30x30 cm, nasiąkliwość >12%, 
odporne na pęknięcia włoskowate i szok termiczny 

• gotowa zaprawa klejowa do układania płytek podłogowych 

• elastyczny klej do płytek o właściwościach wodoszczelnych 

• masa szpachlowa do wypełniania spoin 

• uplastyczniony i hydrofobowy wypełniacz spoin 

• gotowa zaprawa posadzkowa – samopoziomująca 

•  „chudy beton” na podłoŜe posadzkowe – beton B-10 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania nowych posadzek ceramicznych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia 

• narzędzia ręczne 

• wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód cięŜarowy 

• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
W projektowanych pomieszczeniach przewidziano wykonanie nowych posadzek na 
podłoŜu betonowym. Przewidziano wykonanie posadzek ceramicznych z płytek 

podłogowych Gres 60x30 cm, grubość >9mm, nasiąkliwość >0,05%, odporność na 
ścieranie wgłębne 112 mm3, właściwości przeciwpoślizgowe R9. Po usunięciu 
starych posadzek sprawdzić stan podłoŜa. W razie konieczności wymienić 
nieodpowiednie podłoŜe na suchą zasypkę piaskową lub keramzyt. Na 
wypoziomowanej zasypce ułoŜyć podposadzkową wylewkę betonową lub podłoŜe 
samopoziomujące grubości ok. 5cm. Po zakończeniu okresu dojrzewania i 
osiągnięciu właściwego stopnia wilgotności podłoŜa betonowego ułoŜyć izolację 
przeciwwilgociową z elastycznej, cienkowarstwowej zaprawy cementowej, na którą 
moŜna bezpośrednio przyklejać płytki odpowiednią zaprawą klejową 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
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6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania nowych posadzek 
stanu podłoŜa przed układaniem elementów ceramicznych 
sposobu wykonania poszczególnych warstw a w szczególności warstw izolacyjnych 
 
6.3. Kontrola jakości wykonanych posadzek 
Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, dokładność i staranność wykonania 
styków i spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową wykonania nowych posadzek jest - m2 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Odbiór warstw izolacyjnych 
Odbiór warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić w dwóch fazach: 
- przed przystąpieniem do układania warstwy izolacyjnej (sprawdzenie podłoŜa) 
- po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej (sprawdzenie jakości, grubości i ciągłości warstwy) 
 
8.2. Odbiór podłoŜa pod nowe posadzki 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
układania płytek okładzinowych. 
 
8.3. Odbiór powierzchni nowych posadzek ceramicznych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno – uŜytkowych. 
Powierzchnia posadzek do odbioru powinna być dokładnie wyczyszczona. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. Spoiny i styki powinny być dokładnie i starannie 
wypełnione, bez ubytków i widocznych defektów. 
 
8.4. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 
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• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej 
wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 
10.1 Normy 
 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.4.1 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej w ramach remontu pomieszczeń i 
wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia 
właściwych warunków pracy aparatury analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb 
Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” 
Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.4.1 „Roboty budowlane – Stolarka – Stolarka 
okienna” obejmuje następujący zakres robót: 
- demontaŜ istniejących przeszkleń między laboratoriami 
- wykonanie nowej stolarki (przeszkleń) 
- montaŜ nowej stolarki (przeszkleń) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania stolarki okiennej zastosować następujące materiały:  

• okna z formą detali i podziałów zgodną ze stolarką okienną istniejącą. Okna 
szklane w ramie aluminiowej.  

• materiały montaŜowe 
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
Do montaŜu stolarki okiennej naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia 

• narzędzia ręczne 

• wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód cięŜarowy 

• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
Istniejące okna (przeszklenia) zdemontować. Zdemontowane usunąć z terenu 
budowy. Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki okiennej dokonać 
dokładnego pomiaru wszystkich otworów okiennych i skorygować wymiary podane w 
zestawieniu stolarki Projektu Budowlanego. Przed osadzeniem stolarki sprawdzić 
stan ościeŜy – w razie konieczności oczyścić i dokonać koniecznych napraw. 
Osadzanie stolarki okiennej naleŜy wykonać przed pracami wykończeniowymi 
(malarskimi). Stolarkę montować przy uŜyciu kotew stalowych i pianki montaŜowej.  
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Mocowanie stolarki okiennej 
 
Wymiary zewnętrzne 

stolarki 
liczba 

punktów 
mocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

wysokość szerokość w nadproŜu i progu w ościeŜnicach bocznych 

do 150 

do 150 4 nie mocuje się 

w 2 punktach w 
odległości 33cm 

od nadproŜa i 33cm od 
progu 

 

150-200 6 
po 1 punkcie w 

nadproŜu i progu 
w połowie szerokości 

powyŜej 
200 

8 

po 2 punkty w nadproŜu 
i progu 

rozmieszczone co 1/3 
szerokości okna 

powyŜej 
150 

do 150 4 nie mocuje się 

w 3 punktach 
- w odległości 33cm od 

nadproŜa 
- w ½ wysokości 

- w odległości 33cm od 
progu 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Materiały i wyroby powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane 
przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. Ponadto stolarka musi 
odpowiadać zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli podlegają równieŜ wszystkie 
elementy stolarki okiennej – rodzaj uŜytego materiału, szkła i okuć. 
 
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montaŜowych 
stanu ościeŜy przed montaŜem stolarki - ościeŜa muszą być pozbawione wad i 
zabrudzeń poprawności montaŜu stolarki okiennej – zamocowania, uszczelnienia 
dopuszczalnych odchyłek (odchylenie od pionu i poziomu nie większe niŜ 2mm na 
1m lecz nie więcej niŜ 3mm na całej długości ościeŜnicy, róŜnice przekątnych nie 
większe niŜ 2mm przy przekątnej do 1m, 3mm - do 2m, 4mm powyŜej 2m) 
prawidłowości osadzenia podokienników i parapetów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

• Jednostką wymiany stolarki okiennej jest - m2 

• Jednostką obmiarową wykonania nowych okien jest - m2 
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• Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Odbiór dostarczonej stolarki okiennej przed montaŜem 
Odbiorowi podlega zgodność stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jakość 
wykonania. 
 

8.2. Odbiór ościeŜy przed montaŜem 
Odbiór ościeŜy naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
montaŜu stolarki okiennej. 
 
8.3. Odbiór stolarki okiennej po zamontowaniu 
Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami - przed 
zabezpieczeniem folią budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny być 
dokładnie wyczyszczone. 
 
8.4. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• koszt opracowania wzorca stolarki, 

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

• zabezpieczenie stolarki w czasie i po montaŜu, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, 

• nadzór konserwatorski, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej 
wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 
10.1 Normy 
 

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

PN-88/B-100085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.4.2 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montaŜu stolarki drzwiowej w ramach remontu pomieszczeń i 
wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia 
właściwych warunków pracy aparatury analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb 
Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” 
Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna ST-01.4.2 „Roboty budowlane – Stolarka – Stolarka 
drzwiowa” obejmuje następujący zakres robót: 
- demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej 
- wykonanie nowej stolarki o formie wg stolarki zdemontowanej 
- montaŜ nowej stolarki drzwiowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do montaŜu stolarki drzwiowej zastosować następujące materiały: 

• drzwi wewnętrzne 
- D1 Drzwi wewnętrzne PCV z kratką wentylacyjną 
- D2, D3 Drzwi wewnętrzne PCV 
- D2’ Drzwi wewnętrzne płycinowe 

• materiały montaŜowe 
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”. 
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Do montaŜu stolarki drzwiowej naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia 

• narzędzia ręczne 
• wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 
„Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

• samochód dostawczy 

• samochód cięŜarowy 

• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” 
pkt 5. 
 
5.1. Wymiana stolarki drzwiowej 
Istniejące drzwi przewidziane do wymiany zdemontować. Zdemontowane drzwi 
usunąć z terenu budowy. Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki 
drzwiowej dokonać dokładnego pomiaru wszystkich otworów. Przed osadzeniem 
stolarki sprawdzić stan ościeŜy – w razie konieczności oczyścić i dokonać 
koniecznych napraw. Osadzanie stolarki drzwiowej naleŜy wykonać przed pracami 
wykończeniowymi (malarskimi). Stolarkę montować przy uŜyciu kotew stalowych i 
pianki montaŜowej. 
 
5.2. MontaŜ nowej stolarki drzwiowej 
W nowo wykonanych otworach drzwiowych (zarówno w istniejących ścianach jak i 
nowych ściankach działowych) zamontować nową stolarkę drzwiową o wymiarach 
zgodnych z Projektem Budowlanym. Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę naleŜy 
zabezpieczyć przez szczelne oklejenie płatami folii budowlanej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
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6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Materiały i wyroby powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane 
przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty.  
 

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montaŜowych 
stanu ościeŜy przed montaŜem stolarki - ościeŜa muszą być pozbawione wad i 
zabrudzeń poprawności montaŜu stolarki drzwiowej – zamocowania, uszczelnienia 
oraz dopuszczalnych odchyłek od pionu i poziomu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

• Jednostką obmiarową prac renowacyjnych jest - m2 powierzchni stolarki 

• Jednostką wymiany stolarki drzwiowej jest - m2 

• Jednostką obmiarową wykonania nowych drzwi jest - m2 

• Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Odbiór dostarczonej stolarki drzwiowej przed montaŜem 
Odbiorowi podlega zgodność stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami 
oraz jakość wykonania. 
 
8.2. Odbiór ościeŜy przed montaŜem 
Odbiór ościeŜy naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
montaŜu stolarki drzwiowej. 
 
8.3. Odbiór stolarki drzwiowej po renowacji i montaŜu 
Odbiorowi podlega całość stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folią 
budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny być dokładnie wyczyszczone. 
 
8.4. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• zatwierdzony program prac konserwatorskich, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
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Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 
„Wymagania ogólne" obejmuje równieŜ: 

• koszt opracowania programu prac konserwatorskich, 

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

• zabezpieczenie stolarki w czasie i po montaŜu, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, 

• nadzór konserwatorski, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności 
niŜej wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 
10.1. Normy 
PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport 
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach remontu 
pomieszczeń i wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w 
celu zapewnienia właściwych warunków pracy aparatury analitycznej na terenie 
działek nr 86/2, obręb Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 2,opracowanego przez 
Biuro Projektów „IZOL” Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek.  
 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim 
zdemontowaniu elementów starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• demontaŜ elementów istniejącej instalacji, 

• montaŜ rurociągów i wpięcie do istniejących 

• montaŜ armatury, 

• montaŜ urządzeń, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

• roboty budowlane towarzyszące  
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i 
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elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanomontaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

Rury przewodowe wodociągowe 

Przewody: 

-RURA z tworzywa sztucznego  

Armatura 

- Zawory odcinające 

- Zawory cyrkulacyjne 

- Zawory czerpalne 

- Zawory zwrotne 

- Zawory antyskaŜeniowe 

Baterie 

- Baterie umywalkowe 

- Baterie zlewozmywakowe 

- Baterie natryskowe 

Izolacja termiczna 

- Izolacja termiczna z pianki polietylenowej  

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

PRZECIWPOśAROWEJ 

Przewody 

- Rura ze stali ocynkowanej, wg normy PN-H-74200:1998, 
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WyposaŜenie: 

- Hydrant wewnętrzny DN 25 w szafce naściennej z węŜem półsztywnym  

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rury i kształtki z PVC, HTPVC 

- Średnica: Ø 50 - 110, 

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002 

- Połączenie kielichowe, 

Czyszczaki z PVC, HTPVC 

- Średnica: Ø 75 - 110, 

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002 

Rura wywiewna 

- Średnica: Ø 75 - 110, 

Wpusty 

- Wpust podłogowy z tworzywa sztucznego d=50mm 

Syfony zlewozmywakowy 

- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze 

Umywalki 

- Umywalki 

Zlewozmywaki i zlewy 

- Zlewozmywaki 

Miski ustępowe 

- Miski ustępowe 

Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego. 

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ             

I KLIMATYZACJI 

Urządzenia wentylacyjne 

- Wentylator dachowy 

- Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym 
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Urządzenia klimatyzacyjne 

- Klimatyzator – jednostka wewnętrzna 

- Klimatyzator – jednostka zewnętrzna 

Nawiewniki i wywiewniki 

- Kratki wentylacyjne 

- Nawiewniki kwadratowe 

- Nawiewniki kołowe 

- Wywiewniki kołowe 

Przepustnice 

- Przepustnice jednopłaszczyznowe 

- Przepustnice wielopłaszczyznowe 

Wyrzutnie 

- Wyrzutnie dachowe 

 
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. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.4. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.5. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca 
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
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4.7. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 
izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontaŜowe 
DemontaŜ istniejących instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed 
przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować 
izolację cieplną. Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki 
długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z 
demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu.  
 
5.2. MontaŜ rurociągów 
Wymagania ogólne dla połączeń określone są w tomie II „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót .....”. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• załoŜenie tulei ochronnych, 

• ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
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grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy 
czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację naleŜy zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 
określonej w dokumentacji projektowej. Na przewodach kanalizacyjnych przed 
załamaniami pionów wykonać rewizje. Przejście rur przez dach zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami przez owinięcie włókniną a dach w miejscu przejścia naprawić przez 
wmontowanie nasady wywiewnej w sposób szczelny, zgodny z systemem pokrycia 
za pomocą króćca i uszczelnienie materiałem elastycznym 
 
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. W ściankach lekkich naleŜy zawiesić urządzenia sanitarne na konstrukcji 
wsporczej. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. JeŜeli w budynku występuje 
kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu 
oddzielnie. Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny 
być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 
być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
5.6 Wykonanie przyłącza wody 
Roboty ziemne i murowe (dla przyłącza) wykonać zgodnie z ST-01 Roboty 
budowlane. Ściany w miejscu przejścia wyposaŜyć w rury przepustowe i zaizolować 
przeciwwilgociowo. Rury przyłącza ułoŜyć zgodnie z wytycznymi Projektanta 
zawartymi w części opisowej projektu. Połączenie rur z instalacją wewnętrzną 
wykonać za pomocą kształtek dopuszczonych do stosowania z danym systemem . 
Połączenia rur elektrooporowe lub doczołowe wykonywać zgodnie z instrukcją 
producenta rur i kształtek.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. KaŜda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Przyłącze wody naleŜy 
zinwentaryzować geodezyjnie i dołączyć do dokumentacji powykonawczej 
Nawierzchnię (rozkopanej) ulicy doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z 
zaleceniem miejscowego Zarządcy Dróg. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 

� przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 

� ściany w miejscach ustawienia urządzeń (otynkowanie), 
� bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
� z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
� Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
� Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze 
końcowym naleŜy sprawdzić: 
o zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, 
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o protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

o aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

o protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 
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1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane 
w ramach remontu pomieszczeń i wyposaŜenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i 
we Włocławku w celu zapewnienia właściwych warunków pracy aparatury 
analitycznej na terenie działek nr 86/2, obręb Włocławek, Km 46, przy ul. Kopernika 
2,opracowanego przez Biuro Projektów „IZOL” Sp. z o.o. ul. Łęgska 51b, 87-800 
Włocławek. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych obiektu jak: 

• Wewnętrzne linie zasilające NN 

• Instalacje ciągów głównych 

• Wykonanie i montaŜ rozdzielnic 

• Instalacja oświetleniowa 

• Instalacja gniazd wtykowych 

• Instalacje teletechniczne 

• Instalacja połączeń wyrównawczych 

• Instalacje przyzywowe 
 

Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 
aprobat technicznych, a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania 
instalacji i sieci elektrycznych. 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

• Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

• Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania 
instalacji i sieci elektrycznych. 

• Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub wieloŜyłowych połączonych 
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równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski 
tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

• Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii 
kablowych. 

• Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia 
kablowa została zbudowana. 

• Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

• Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

• Przykrycie - materiał ułoŜony nad kablem w celu ochrony przed 
mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

• Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od 
sąsiedniego kabla lub od nnych urządzeń. 

• 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 podziemnego albo 
nadziemnego i przeszkód naturalnych. 

• ZbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między 
linią kablową a inną linia kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą 
komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i 
w których nie występuje skrzyŜowanie. 

• Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do 
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego. 

• Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim 
części przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

•  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w części „Wymagania 
ogólne.” Materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania 
niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. MoŜliwe jest 
zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Wyroby i 



REMONT POMIESZCZEŃ I WYPOSAśENIA LABORATORIUM WIOŚ W BYDGOSZCZY I WE WŁOCŁAWKU W CELU 
ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY APARATURY ANALITYCZNEJ NA TERENIE DZIAŁEKI NR 86/2; 

OBRĘB WŁOCŁAWEK; KM 46, PRY UL. KOPERNIKA 2 

 

88 

 

materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. Inne materiały 
powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inwestora. Przewody 
kabelkowe powinny mieć izolację 450/750V. Osprzęt elektryczny i oprawy 
oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu 
ochrony od czynników zewnętrznych nie niŜszym niŜ IP44. 
 
Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. Kable energetyczne 
naleŜy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza się 
przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica 
kręgu min. 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki 
przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. Kable 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez załoŜenie kapturków z materiałów 
termokurczliwych. Rury osłonowe naleŜy przechowywać w wiązkach odpowiednio 
gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych. 
Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i 
oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 
 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, 
konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. PrzewoŜone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i 
w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
4. Wykonanie robót 
Zestawienie rodzaju robót 

• Trasy kablowe wewnętrzne  

• Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

• Rozdzielnie zasilające i kondygnacyjne 

• Modułowe aparaty wyposaŜenia rozdzielnic 

• Instalacja wyłączników p.poŜ. 

• Instalacja oświetleniowa 
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• Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

• Instalacja komputerowa i telefoniczna 

• Instalacja siłowa 

• Instalacja wyrównawcza 

• Pomiary 
 

Dokumentacja powykonawcza 
Budowa linii kablowych 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera harmonogram 
robót. Układanie linii kablowych naleŜy wykonywać zgodnie z normami i przepisami 
budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 
Rowy pod kable 
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 zgodnie z zaleceniami ST-01.01 Roboty 
ziemne. Wymiary poprzeczne rowów uzaleŜnione są od rodzaju kabli i ich ilości 
układanych w jednej warstwie. 
 
Głębokość ułoŜenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej 
powierzchni kabla górnej warstwy powinna wnosić co najmniej. 
50 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułoŜonych pod 
chodnikiem, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do zasilania prześwietlonych 
znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego. 
70 cm - w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, JeŜeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy 
wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyŜowaniu lub obejściu podziemnych 
urządzeń, dopuszczalne jest ułoŜenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym 
odcinku kabel naleŜy chronić odpowiednią osłoną, np. rurą. Szerokość dna rowu 
powinna być nie mniejsza niŜ: 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 wg tablicy 1. . 
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5. Instalacje wewnętrzne 
 
5.1.1. MontaŜ urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 
MontaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montaŜu tych urządzeń. Dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować 
standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym, najmniejsze 
dopuszczalne odstępy izolacyjne naleŜy zachować zgodnie z przepisami 
 
5.1.2. Połączenie elektryczne przewodów 

• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 
podkładek metalowych, przewodzących prąd, naleŜy dokładnie oczyścić i 
wygładzić. 

• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką 
metalową ogniową lub galwaniczną naleŜy tylko zmywać odczynnikami 
chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

• Powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową. 

• Połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony 
w projekcie technicznym. 

• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną 

• Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi naleŜy wykonywać za 
pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć 
przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

• Stosować ogólnie przyjęte systemy listew zaciskowych i zacisków. 
 
5.1.3. Trasy kablowe 
Trasy kablowe wykonywane są przez branŜę elektryczną 
 
5.1.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

• przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze 
specyfikacją producenta kabli; 

• kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, 
kolumn, itp. 

• przejścia przewodów przez ściany naleŜy uszczelnić w klasie odporności 
ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref 
uszczelnienie odpowiednie dla najwyŜszej strefy poŜarowej 

• układając przewody naleŜy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było 
wybrzuszeń, naraŜających izolację przewodów na uszkodzenie; 

• przy domierzaniu przewodów naleŜy przewidzieć rezerwę umoŜliwiającą 
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców 
przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody naleŜy 
ucinać szczypcami; 
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• kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji 
teletechnicznej; 

• Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpoŜarowych 
zaopatrzyć w przepusty odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące 
przez stropy międzykondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy 
EI 60. 

• Przewody elektryczne, które ze względu na własną konstrukcję lub ze względu 
na naraŜenia zewnętrzne mogłyby zostać uszkodzone mechanicznie naleŜy 
zabezpieczyć przed tymi naraŜeniami poprzez stosowanie osłon, przegród itp. 

 
5.1.5. Próby pomontaŜowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontaŜowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 
 
Warunki szczegółowe wykonania robót 
 
5.1.6. Układanie rur, korytek i osadzania puszek 
Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur 
sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur 
w trakcie ich układania. Koryta powinny być mocowane za pomocą śrub lub 
specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜy w 
sposób trwały. Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie 
przewodami. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem naleŜy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do 
środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki naleŜy osadzić na ścianach (przed ich 
tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 
 
5.1.7. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody 
wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe. 
PodłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek naleŜy 
wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 
przewody naleŜy prowadzić obok puszki. W pokojach biurowych przewody do 
zasilania stanowisk poprowadzić w kanałach instalowanych w szlichcie podłogowej. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed 
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tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a 
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
 
5.1.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być 
naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączać 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w 
sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie 
przewodów nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów 
miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne naleŜy zarabiać wyłącznie 
specjalistycznymi narzędziami. 
 
5.1.9. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia naleŜy wykonywać w przepustach 
rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być 
wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
 
5.1.10. MontaŜ osprzętu i przewodów 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki naleŜy 
mocować do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Gniazda 
wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m w biurach i pokojach 
gościnnych, 1,4-1,6m w pomieszczeniach terapeutycznych i w pomieszczeniach 
łazienek. W pozostałych pomieszczeniach wysokość montowania gniazd 
wtyczkowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Łączniki mocować na 
wysokości 1,4 m od podłogi. W pomieszczeniach łazienek bezwzględnie zachować 
wymagane minimalne odległości od stref zgodnie PN-IEC 60364-7-701. W piwnicach 
i w pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt podtynkowy IP 44. 
 
5.1.11. Instalacja oświetleniowa 
Doprowadzenia przewodów do opraw naleŜy wykonać w sposób nie powodujący 
napręŜeń mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w 
rurkach instalacyjnych). Przewody układać pod tynkiem, w przestrzeni 
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międzypłytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt 
zastosować w zaleŜności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, 
tzn.: 

• dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy w 
wykonaniu normalnym i szczelnym, 

• dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt 
w wykonaniu podtynkowym. 

• W pomieszczeniach łazienek instalować oprawy oświetleniowe i łączniki w 
strefie trzeciej zgodnie z PN-IEC 60364-7-701. Oprawy winny posiadać 
stopień IP 44 lub wyŜszy. 

 
5.1.12. Instalacje siłowe 
Doprowadzenia przewodów do gniazd naleŜy wykonać w sposób nie powodujący 
napręŜeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w 
rurkach). Przewody i kable układać w przestrzeni nad stropem podwieszanym w 
korytach, pod tynkiem, w przestrzeni międzypłytowej w ściankach gipsowych i na 
uchwytach na tynku. Osprzęt w zaleŜności od sposobu wykonania instalacji oraz 
charakteru i przeznaczenia pomieszczeń, tzn.: 

• dla instalacji natynkowych i prowadzonych na korytkach kablowych, osprzęt 
natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym. 

• dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o 
zwiększonej wilgoci, osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym. 

• dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o 
normalną, przewidziano osprzęt w wykonaniu podtynkowy. 

 
5.1.13. Instalacje niskoprądowe 
Zakres robót 

• wykonanie pionowych i poziomych instalacji teletechnicznych ( 
komputerowych i telefonicznych) 

• wykonanie instalacji przyzywowych w lokalach przewidzianych do zasiedlenia 
przez osoby niepełnosprawne 

• montaŜ paneli rozmownych instalacji domofonowych przed wejściem do klatki 

• wykonanie badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania i 
uzyskania właściwych wartości parametrów technicznych ( rezystancja 
uziemienia) 

Instalacje teletechniczne wykonać przewodem układanym podtynkowo w osłonach z 
karbowanych rur PCV. Zachować minimalne odległości w miejscach zbliŜeń z 
instalacjami siłowymi i oświetleniowymi. W miejscach skrzyŜowań zachować 
prostopadłe, wzajemne ustawienie tras instalacji. 
 
 
 
 



REMONT POMIESZCZEŃ I WYPOSAśENIA LABORATORIUM WIOŚ W BYDGOSZCZY I WE WŁOCŁAWKU W CELU 
ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY APARATURY ANALITYCZNEJ NA TERENIE DZIAŁEKI NR 86/2; 

OBRĘB WŁOCŁAWEK; KM 46, PRY UL. KOPERNIKA 2 

 

94 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
MATERIAŁY 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru i 
posiadają wymagane dopuszczenia potwierdzone deklaracjami zgodności. 
 

Połączenia wyrównawcze. 

Głównym połączeniem wyrównawczym objąć: 

• metalowe elementy konstrukcji budynku 

• zacisk w rozdzielnicy głównej i rozdzielnicach kondygnacyjnych 

• uziom instalacji odgromowych 

• inne przewodzące prąd instalacje rurowe w pobliŜu miejsca wprowadzenia do 
budynku. 

Wykonać uziemione piony połączeń wyrównawczych taśmą prowadzoną w kanałach 
wraz z pionami rurowymi. 
W łazienkach wykonać miejscowe, uziemione połączenia wyrównawcze obejmujące 
metalowe wyposaŜenie łazienek (niecki brodzików). 
Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem Ŝółto- zielonym. 
Przewody wyrównawcze naleŜy układać tak aby nie były naraŜone na napręŜenia i 
uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi. 
Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i 
połączeń w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym 
powinny być dostępne dla kontroli. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. 
Jako połączenia wyrównawcze miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane 
na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje budowlane. Połączenia wyrównawcze 
wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999 
 
Ochrona przeciwporaŜeniowa 
Ochrona od poraŜeń – w sieci energetycznej kablowej nn występuje układ TN-C, w 
instalacji odbiorczej naleŜy stosować układ TN-S. Jako środek ochrony przed 
dotykiem pośrednim stosować samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem 
wkładek bezpiecznikowych i wyłączników nadprądowych. Jako ochronę 
uzupełniającą zastosowano wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe o 
czułości 0,03 A i połączenia wyrównawcze. 
 
5.1.16. Próby 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów naleŜy uŜywać mierników 
posiadających aktualne atesty legalizacyjne. NaleŜy wykonać następujące próby: 
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• Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych 

• Pomiar rezystancji izolacji 
• Samoczynnego wyłączenia zasilania 

• Sprawdzenia biegunowości 

• Badanie wyłączników róŜnicowo-prądowych 

• Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
W rozdzielnicach głównych RG stosować ochronniki klasy „B”. 
W rozdzielnicach mieszkaniowych stosować ochronniki klasy „C”. 
 
5.1.17. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 
dokumentacji naleŜy dołoŜyć kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem 
wykonawcy za zgodność z 
oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 
 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne” . Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. 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 badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Po wykonaniu instalacji naleŜy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 
"Sprawdzenie odbiorcze". 

• naleŜy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy 
zejściach kabli 

• naleŜy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki 
zewnętrznej 

• naleŜy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć 

• sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności 
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których 
zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności wydanej przez 
producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

• sprawdzenie ciągłości Ŝył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz 
pozostałą część wykreślono  
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o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych naleŜy wykonać za 
pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 500 V, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej 
wartości. Wynik pomiaru naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli opór izolacji 
wynosi co najmniej 0,5 MΏ  

o rezystancja izolacji kaŜdej Ŝyły kabla względem pozostałych, zwartych i 
uziemionych odniesiona do temperatury 20oC powinna być nie 
mniejsza niŜ: 

                    -20 MΏ dla kabli z izolacją polwinitową 
                   -100 MΏ dla kabli z izolacją polietylenową 

• próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają 
wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej 
izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV pod 
warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o 
napięciu 2,5kV. Próbę napięciową naleŜy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym bądź przemiennym 50Hz. 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:   

o izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i 
bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości 
równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.  

o 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. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 

• kompletności tablic rozdzielczych, 

• ułoŜenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 

• instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 

• protokołów pomiarów elektrycznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
szt – rozdzielnic, zasilaczy, uchwytów, gniazd wtyczkowych itp. na podstawie 
pomiaru w terenie 
m - ułoŜenia kabli, koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, instalacji odgromowej, 
uziemiającej, kanałów podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie 
kpl - oprawy oświetleniowe na podstawie pomiaru w terenie 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1.1. Odbiór robót zanikających 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 Budowlanego z 
ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.2. 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 Inwestor. 
 
8.1.3. Odbiór ostateczny 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 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora 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. 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 
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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. 
 
8.1.4. 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: 

• dokumentację powykonawczą, 

• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 

• instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu 

• wyniki pomiarów i testów, 
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. Odbiór pogwarancyjny 
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową 
robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót: 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 

• przygotowanie podłoŜa, uchwytów itp., 

• montaŜ rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 

• montaŜ konstrukcji wsporczych 

• zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz 
transport na miejsce wbudowania, 

• wykonanie robót montaŜowych, 

• wykonanie podłączenia urządzeń, 

• zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wieloŜyłowych, 

• montaŜ osprzętu elektroinstalacyjnego 

• oznakowanie kabli, 

• montaŜ i demontaŜ rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

• wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań 
potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
miedzy innymi: 
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o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 
o pomiary elektryczne obwodu 
o pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 
o pomiary impedancji pętli zwarciowej 
o pomiary kabli energetycznych 
o pomiary natęŜenia oświetlenia 

• próby pomontaŜowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile 
jest to moŜliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów, 

• doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace 
porządkowe. 

 
10. Przepisy związane 
Normy 
Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w zakresie przywołanym w 
rozporządzeniu. 
 
1 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwpoŜarowa 

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

3 PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi. 

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

5 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

6 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. 

7 PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
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przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych 

8 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony w zaleŜności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpoŜarowa. 

9 PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 

10 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
ObciąŜalność długotrwała przewodów 

11 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

12 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. 

13 PN-IEC 604455-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 

14 PN-IEC 60364-7-701:1999 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę 
lub/i basen natryskowy 

15 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. 
Sprawdzanie. 

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

18 PN-EN-50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych. 
19 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa 

20 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych... 
21 N-SEP-E- 
 

002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach 
mieszkalnych. Podstawy planowania. 
 

22 N SEP-E-004. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
Projektowanie i budowa." 

 


