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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-0 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH 
NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY 
PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU”. 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-0) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 
wymagania wykonania i odbioru robót.  
Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania robót 
budowlanych brak jest opisu czynności robót wynikających z projektu wykonawczego, należy przez to 
rozumieć, że roboty te wykonać należy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z 
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.  
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w 
pkt. 1.2.  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje: 
 Prace rozbiórkowe i demontażowe: 

- demontaż drzwi drewnianych płycinowych między pomieszczeniami nr 0.50 i 0.51, wraz z 
ościeżnicą 

- demontaż wykładzin podłogowych (PCV) w obecnej Kancelarii (0.49) 
- demontaż parkietu pod projektowaną ścianką działową 
- demontaż listew przypodłogowych 
- demontaż okładzin ściennych (odbojnic z płyty meblowej i wieszaka ubraniowego w pom 0.49) 
- wykonanie otworu drzwiowego w celu funkcjonalnego połączenia pomieszczeń 0.49 i 0.50 
- rozbiórka zamurowania istniejących drzwi – od strony pom. 0.49 
- skucie odspojonych i popękanych tynków 

 Prace budowlane: 
- drzwi wejściowe z korytarza (2 szt. – do pom. 0.49 i 0.50) - renowacja 
- wykonanie i montaż nadproża w nowym otworze drzwiowym 
- ościeżnica i drzwi zdemontowane – renowacja 
- przebudowa podestu przy oknie w pom. nr 0.49 – zmniejszenie głębokości o ok. 30-35 cm; do 

ustalenia na etapie realizacji 
- wykonanie progu o wys. 2 cm w przejściu między pom. 0.49 i 0.50 

- zamurowanie likwidowanego otworu drzwiowego między pomieszczeniami  nr 0.51 a 0.50; 
warstwowe - z obu stron, z wełną mineralną wewnątrz 

-  wykonanie w obrębie pom. 0.50 wydzielonego akustycznie pomieszczenia boksu kantoru  dla 
stanowisk dwóch frankownic (pom. nr 0.50a) 

- uzupełnienie tynków 
- wykonanie przecierek ścian gipsem szpachlowym 
- parkiet – cyklinowanie i lakierowanie 
- montaż nowych listew przypodłogowych 
- malowanie ścian i sufitów 
- malowanie grzejników 
- dostawa i montaż mebli – typowych i wg projektu indywidualnego 

 Prace instalacyjne elektryczne: 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach  
- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych remontowanych pomieszczeń 
- układ zasilania dedykowanych gniazd wtykowych 
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- instalacja sieci logicznej 
- instalacja telefoniczna 

1.3. Określenia podstawowe 
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  
Dzienniku budowy.  

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy  

7. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy 
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora nadzoru.  

8. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

9. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 
Inspektora nadzoru,  

10. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami 
we właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych 
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.  

13. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
14. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
15. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez 

Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane. 
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16. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  

17. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data 
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  

18. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w 
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

19. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna 
i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, 
bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych 
właściwości zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

20. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane. 

21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.4.1. Roboty tymczasowe 
Wykonawca ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
montaż, koszt pracy i demontaż rusztowań. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie.  
Poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym zaplecza 
budowy należą w całości do Wykonawcy.  
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
1.4.2. Prace towarzyszące 
Wykonawca uwzględni realizację nw. prac towarzyszących: 
 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 
 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze 
robót, winny być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Przedmiotowe pokoje biurowe zlokalizowane są na parterze w skrzydle wschodnim Gmachu Głównego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Budynek Uniwersytetu w stylu barokowym, z I poł. XVIII w, położony na 
terenie Starego Miasta, jest objęty ochroną konserwatorską. Budynek jest podpiwniczony. 
Ściany o grubości od 60 do 100 cm, murowane z cegły. W obu pomieszczeniach sklepienia kolebkowe, 
drzwi drewniane, płycinowe, w kolorze brązowym, okucia stalowe stylizowane (w drzwiach 
przejściowych z pom 0.51 do 0.50). Drzwi wejściowe do pom. 0.49 drewniane, malowane na brązowo,.  
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Opaski ościeżnic profilowane. Posadzka: parkiet pokryty wykładziną PCV rulonową – w pom. nr 0.49 
(obecnie 34), w pomieszczeniu nr 0.50 (obecnie 35) - parkiet. Okna po wymianie – poza opracowaniem.  
W jednym z pomieszczeń zlokalizowana jest obecna Kancelaria Ogólna (0.49, obecnie 34), a w drugim 
gabinet Vice kanclerza (0.50, obecnie 35) dostępne z Sekretariatu (nr 0.51).  
W pomieszczeniach występują instalacje elektryczne, komputerowe, telefoniczne. 
1.6. Organizacja robót budowlanych 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
1.6.2. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 
108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził 
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót  
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 
Księga obmiaru – w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi 
obmiaru.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
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Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty:  
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu budowy  
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 
i przedstawione do wglądu na jego życzenie.  
1.6.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
 projektu organizacji robót 
 harmonogramu rzeczowo - finansowego robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, omówionego w pkt. 1.9.3 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną 

na potrzeby budowy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, omówione w pkt. 1.10 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 
sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 
powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile 
takie dopuści Projektant.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów 
zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co 
najmniej okres rękojmi.  
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
a). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
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wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
d). Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  
e). Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy 
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 
401). 
f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 
1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego.  
1.7. Ochrona interesów osób trzecich 
Projektowana inwestycja będzie wykonywana na terenie należącym do Inwestora. W czasie 
prowadzenia robót nie ma potrzeby uzyskania zgody osób trzecich na prowadzenie prac w obrębie ich 
własności. 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 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 uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 

880) 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie 
decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 
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1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał sprawne wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników, 
pracowników podwykonawców, dostawców bądź innych osób świadczących usługi dla budowy.  
1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 
dopuszczone do użycia.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 
wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
1.9.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał sprawne wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz posiadające aktualne badania techniczne. Zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz.401.); 

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

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem 
i zawierać takie informacje, jak: 
 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 
 plan działania w przypadku nagłych wypadków 
 plan działania w związku z organizacją ruchu 
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 działania przeciwpożarowe 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 
 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku 
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi 
 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo ludzi i Robót. 
1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek opracować, uzgodnić i zrealizować z Inspektorem nadzoru sposób 
zabezpieczenia dróg i chodników podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
1.11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych i ewentualnie próbki. Przyjęcie na budowę materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek 
źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca ma obowiązek wywieźć z terenu budowy. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie organizacji terenu budowy 
albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
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 ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
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Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną 
niedopuszczone do robót.  
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych, na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczające 
teren budowy muszą mieć oczyszczone koła w celu usunięcia ziemi i błota przed jazdą po drogach 
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinków drogi publicznej, 
którą zanieczyściły pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców. 
 
 
5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 
umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 
umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 
obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas 
prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, 
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, 
wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 
Przepisy regulujące powyższe wymagania: 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 

zmianami 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 

poz 2275 z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr 
195, poz. 2011 ze zmianami z dnia 13 czerwca 2013 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania (Dz. U. z 
2004r Nr 237 poz. 2375) 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony 
nie ustalą innej zasady.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej 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 płatności na rzecz 
Wykonawcy, wg ustaleń w Umowie. 
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Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR, 
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
8. ODBIORY 
 
8.1. Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 
 odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór etapowy robót uzgodniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
 odbiór końcowy przedmiotu umowy 
 odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
8.2. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbioru częściowego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane częściowo roboty pozostają pod kontrolą Wykonawcy, do czasu 
odbioru końcowego. Nie dopuszcza się przejęcia części robót, w rozumieniu art. 654 k.c.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań kontrolnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma 
prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów robót na koszt Wykonawcy. 
8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim 
otrzymaniu kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  
8.4. Odbiór etapowy robót  
Odbiór etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 
i wartości. Zakończenie danego etapu robót oraz gotowość do takiego odbioru będzie stwierdzona 
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Ilość robót oraz zgodność z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzoną wizję 
lokalną, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.  
8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować m. innymi następujące dokumenty: 
w formie papierowej i elektronicznej 
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 
potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy  

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Receptury i ustalenia technologiczne, jeśli takie były 
 Dziennik budowy i Księgę obmiarów (oryginały) 
 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z ST 
 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych (ciśnieniowych) 
 Protokoły wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
 Zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób 

analizy wody  
 Sprawozdanie techniczne 
 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń  
 Protokoły odbiorów gestorów mediów (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)  
 Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,  
W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone lub, że dostarczona 
dokumentacja jest niekompletna, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie 
rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po rzeczywistym zakończeniu robót i dostarczeniu kompletnej 
dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru końcowego. 
Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz 
odbiorze jakościowym tych prac.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale  
Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy i kierowników robót . W przeciągu trzech dni komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, o ile umowa nie określi innych terminów.  
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W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach Odbioru końcowego, 
przed terminem upływu okresu gwarancji jakości.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiały pomocnicze 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 
przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych  
 obsługę geodezyjną 
 wywóz odpadów 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
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Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako 
profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły 
i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno 
państwo członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 
i przepisów, a w szczególności: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami) 
4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz 

z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 

12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
(Dz.U. nr 55, poz. 355). 

14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
rozbiórkowych podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE 
W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 
WE WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 
istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia jest obowiązany.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych.  
W zakres robót rozbiórkowych i demontażowych wchodzi: 
 demontaż drzwi drewnianych płycinowych między pomieszczeniami nr 0.50 i 0.51, wraz z 

ościeżnicą 
 demontaż wykładzin podłogowych (PCV) w obecnej Kancelarii (0.49) 
 demontaż parkietu pod projektowaną ścianką działową 
 demontaż listew przypodłogowych 
 demontaż okładzin ściennych (odbojnic z płyty meblowej i wieszaka ubraniowego w pom 0.49) 
 wykonanie otworu drzwiowego w celu funkcjonalnego połączenia pomieszczeń 0.49 i 0.50 
 rozbiórka zamurowania istn. drzwi - od strony pom. 0.49 
 skucie odspojonych i popękanych tynków 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Nowe materiały nie występują. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących 
powodować uszkodzenie ciała. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 
zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy. Z tego tytułu Wykonawca ma 
obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie 
odbioru robót. 
5.2 Wywóz materiałów z rozbiórek 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek należy wywozić w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych na autoryzowane wysypiska i utylizować. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych 
i demontażowych. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami: 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 
z 2003 r. 

3. Prawo budowlane – Dz.U. 2013 poz. 1409 z 2013 r. 
4. Ustawa o odpadach – Dz.U. 2013 poz. 21 z 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami 
5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do 
wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
maja 2002 r. (poz. 686) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 
POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Roboty murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów z ceramiki budowlanej, 
betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne 
o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres zadania wchodzi: 
 zamurowanie likwidowanego otworu drzwiowego 
 montaż nadproża w nowym otworze drzwiowym 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: 
 cegła budowlana pełna kl. 15 
 zaprawa cementowo-wapienna 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 
 kielnia, młotek murarski, łopata 
 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka 
 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 
 kątowniki murarskie 
 betoniarka do wytwarzania zapraw 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 
5.2 Zamurowanie otworów 
 Likwidowany otwór drzwiowy zamurować cegłą pełną z obu stron na grub. 25 cm, umieszczając w 

środku wełnę mineralną. 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura. 
 Zamurowania łączyć ze ścianami istniejącymi na strzępia boczne. Zastosować wiązania pospolite. 
5.3 Wykonanie nadproża 
W planowanym otworze drzwiowym należy osadzić nadproże stalowe: 
 Wyznaczyć na ścianie istniejącej usytuowanie planowanego otworu wraz z zarysem nadproża 

(uwzględniając oparcie belek stalowych na murze na długości 20÷25 cm, zgodnie z projektem). 
 Wykuć pod miejscem oparcia belek bruzdy umożliwiające wykonanie pod belkami stalowymi 

poduszek betonowych pod każdą z belek. 
 Poduszki wykonać z betonu drobnoziarnistego klasy B15. 
 Po wykonaniu poduszek przystąpić do wykuwania bruzdy na pierwsza belkę. Bruzdę po wykuciu 

dokładnie oczyścić z resztek zaprawy po kuciu, odpylić i obficie zwilżyć wodą. 
 Ostatnie zwilżenie należy wykonać bezpośrednio przed osadzeniem belki w bruździe 

i obetonowaniem jej. Belki przed montażem w bruzdach powinny być docięte na wymiar i mieć 
nawiercone otwory na kotwy. 

 Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilżeniu osadzić i obetonować częściowo w bruździe 
pierwszą belkę o profilu ceownika 120 z nawierconymi już otworami Ø13 na kotwy z prętów Ø12. 
Wykorzystując belkę jako szablon przewiercić otwory na kotwy przez mur na wylot i założyć kotwy 
skręcając je z belka. Po tym belkę obetonować do końca. Obetonowanie wykonać za pomocą 
betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji umożliwiającej dokładne obetonowanie belki w 
bruździe. Analogicznie przygotować bruzdę z drugiej strony ściany na druga belkę również o profilu 
jw. (odpylić, oczyścić z resztek i obficie cegłę zwilżyć woda) uważając przy wykuwaniu bruzdy, aby 
nie wygiąć przewierconych uprzednio kotew z prętów Ø12. 

 Na wystające z muru kotwy założyć drugą belkę, wprowadzić w bruzdę i obetonować ją skręciwszy 
obie belki kotwami i dociągając nakrętki do oporu na świeżym jeszcze betonie, aby uzyskać 
maksymalne skleszczenie belek z murem. 

 Po związaniu betonu w bruzdach należy wykuwać lub wycinać mur pod nadprożem. 
 Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkować i otynkować zgodnie z STB-7. Krawędzie murów po 

kuciu należy obrzucić zaprawą cementową celem ich wyrównania i otynkować. 
 Wykucia w ścianie należy wykonywać ostrożnie, aby nie wykuwać zbyt dużych powierzchni murów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Materiały przeznaczone do wbudowania musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2. Badania robót murowych 
 sprawdzenie grubości spoin poziomych i pionowych i ich wypełnienie 
 zgodność kształtu i głównych wymiarów 
 pionowość powierzchni i krawędzi 
 poziomość warstw cegieł 
 zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacją 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót murowych 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

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

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 

 
10.2. Inne 
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 
2. Instrukcje producentów. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 
5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
stolarskich i ślusarskich podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH 
NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. 
UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres zadania wchodzi: 
- Montaż akustycznych drzwi (wraz z zamkiem i klamkami) i okna w ściance akustycznej 
- Montaż istniejących drzwi w nowym miejscu 
- Wymiana zamków i klamek w istniejących drzwiach 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
 drzwi akustyczne wewnętrzne wejściowe w kl. izolacyjności akustycznej Rw = 42 dB: 

- szer. 90 cm 
- konstrukcja: rama skrzydła z tarcicy drewnianej 
- wypełnienie skrzydła - wielowarstwowa konstrukcja zapewniająca izolacyjność akustyczną  
- wykończenie: skrzydło pokryte okleiną drewnopodobną w kolorze drzwi istniejących 
- ościeżnica regulowana wzmocniona 
- dwa zawiasy wzmocnione 
- zamek pod wkładkę patentową 
- dwie uszczelki progowe automatyczne 
- uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydła i w ościeżnicy 

 okno akustyczne: 
- w kl. izolacyjności akustycznej Rw = 42 dB 
- wymiar 60x120 cm, nieotwierane 

 zamki antywłamaniowe 
 klamki mosiężne z szyldem 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 
oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań.  
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 
5.2 Stolarka budowlana 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie montowanego elementu należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Szczeliny pomiędzy oknem a ścianą i między ościeżnicą drzwi a ościeżem wypełniać materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki poliuretanowej. 
Podczas montażu okna w należy stosować następujące elementy kotwiące: 
 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża 
 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm 
 na szerokości elementu jeden element kotwiący na każdy metr bieżący 
Proponuje się montaż we wszystkich drzwiach zamków antywłamaniowych oraz mosiężnych klamek. 
Wybrane elementy wyposażenia drzwi przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
6.2. Badania robót stolarskich 
W szczególności powinna być oceniane: 
 jakość materiałów 
 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
 pion i poziom zamontowanej stolarki 
 badania okuć 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nowych elementów stolarki nie powinno być większe niż 
2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nowej stolarki nie powinny być większe niż: 
 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Ponowny montaż w nowym miejscu uprzednio zdemontowanych zabytkowych drzwi należy 
przeprowadzić ze szczególną ostrożnością i staraniem o uzyskanie jak najmniejszych odchyleń od 
pionu i poziomu, zbliżonych do wymagań w odniesieniu do nowej stolarki. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora. 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 
kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
 Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. 
 Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 

ścianą. 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
 Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

 Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm. 
 Po zamknięciu drzwi skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych 

luzów.  
 Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni drzwi, uszczelek i okuć. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
2. PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności  

3. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
4. BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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5. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
7. Instrukcje producentów 
10.2. Inne 
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 
2. Instrukcje producentów. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 
5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 
z późn. zm.). 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 



Ścianki lekkie i okładziny                                              STB-4/ 1 

REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW 
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY 

PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Ścianki lekkie i okładziny 

CPV 45421100-5 
 
 

STB-4 



Ścianki lekkie i okładziny                                              STB-4/ 2 

REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW 
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY 

PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU 

Spis treści 

 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................... 3 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ............................................................................................ 3 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................... 3 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ............................................................................................................ 3 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT........................................................................................... 3 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW .................................... 3 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ............................................................................. 3 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ................................................................... 4 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ........................................................................... 4 

5.1  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ......................................................................................... 4 
5.2  ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT G-K ................................................................................................... 4 

6. KONTROLA JAKOŚCI .......................................................................................................................... 5 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................... 5 
6.2. BADANIA ŚCIANEK I OKŁADZIN Z G-K .................................................................................................... 5 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT ................................................................................. 5 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 5 

8.1. ODBIÓR ŚCIAN I OKŁADZIN Z G-K ......................................................................................................... 6 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................................... 6 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .............................................................................................................. 6 

10.1. NORMY ........................................................................................................................................... 6 
10.2. INNE ............................................................................................................................................... 6 

 



Ścianki lekkie i okładziny                                              STB-4/ 3 

REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW 
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY 

PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek i obudów 
lekkich podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE 
W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 
WE WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres zadania wchodzi wykonanie: 
 Ścianki akustycznej wydzielającej pomieszczenie kantoru 
 Akustycznych okładzin ścian 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
 Ściana działowa akustyczna:  

- grubość 150 mm 
- izolacyjność akustyczna  Rw = 64 dB 
- konstrukcja nośna z profili systemowych CW 100 mm i UW 100 mm, wzmocniona słupkami 

i usztywniona ryglem z profili kwadratowych zimnogiętych 80x80x4 mm 
- płyty g-k akustyczne grub. 12,5 mm 
- wełna mineralna grub. 100 mm 

 Okładzina ścienna akustyczna: 
- system dźwiękoizolacyjny grub. 62,5 mm 
- przyrost izolacyjności akustycznej ∆Ra1 12 dB 
- płyty g-k dźwiękoizolacyjne grub. 12,5 mm 
- profile systemowe typu CD 60 mm 
- uchwyty do mocowania profili 
- płyty z wełny mineralnej grub. 5 cm 

Elementy stalowe chronione przed korozją zgodnie z wytycznymi CCTP poprzez nałożenie warstwy 
podkładu oraz farby nawierzchniowej. Przed nakładaniem powłok ochronnych wszystkie elementy 
muszą być oczyszczone, odtłuszczone i suche. 
Ewentualne uszkodzenia powłok, wynikłe  podczas transportu lub montażu, należy usunąć  po 
zmontowaniu elementów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych: 
 nóż 
 paca stalowa 
 piła otwornica 
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 strug kątowy do fazowania 
 szpachelka 
 strug tarnik 
 wiertarka z mieszadłem 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. 
Płyty g-k należy składować na twardym i suchym podłożu, na drewnianych paletach o rozstawie desek 
co 35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed 
działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych 
powinno mieć temperaturę powyżej +5 °C i wilgotność do 70%.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 
5.2 Ścianki i okładziny z płyt g-k 
Warunki ogólne 
 Płyty gipsowo-kartonowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 

podłożu.  
 Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
 Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie 
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

Montaż ścianek 
Wyszczególnienie robót: 
 Wyznaczenie położenia ściany. 
 Montaż profili przyłączeniowych typu UW 
 Rozmieszczenie słupków z profili kwadratowych oraz profili pionowych typu CW 
 Montaż profili ościeżnicowych typu UA i nadproża z profili typu UW i CW – w miejscach 

planowanych otworów 
 Wypełnienie przestrzeni pomiędzy profilami wełną mineralną. 
 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych akustycznych do konstrukcji nośnej za pomocą 

blachowkrętów 
 Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą 
 Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin 
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Zalecenia 
 Dla zapewnienia izolacyjności akustycznej pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 

(przylegające do stropu i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z 
elastycznej pianki polietylenowej. 

 Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą 
szpachlową 

 Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz 
na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

 Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi 
otworu co najmniej o 15 cm. 

 Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie 
odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

Montaż okładzin akustycznych 
 Montaż uchwytów 
 Rozmieszczenie profili konstrukcyjnych 
 Wypełnienie przestrzeni konstrukcyjnej wełną mineralną 
 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów 
 Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą 
 Szpachlowanie i wygładzanie spoin 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
6.2. Badania ścianek i okładzin z g-k 
Skontrolować należy: 
 prawidłowość wykonania rusztów, jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża, 
 prawidłowość ułożenia i jakość warstwy akustycznej z wełny mineralnej, 
 prawidłowość ułożenia, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt g-k, 
 prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
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8.1. Odbiór ścian i okładzin z g-k 
Sprawdzeniu podlega: zgodność wykonania z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych 
materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość mocowania płyt, ich wykończenie przy stykach, 
narożnikach i obrzeżach. Sprawdzeniu podlega wichrowatość płyt - powierzchnie powinny stanowić 
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 
i krawędzi okładzin należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty 
kontrolnej o dł. 2 m w dowolnym miejscu powierzchni.  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14566+A1:2012P Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
10.2. Inne 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 
2. Instrukcje producentów. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

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

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru podwieszanych 
podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 
POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile 
nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, 
łączniki). 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić 
żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno – architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających. 
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 
elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność 
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy 
konstrukcyjne budynku/budowli. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres zadania wchodzi montaż sufitu podwieszonego przęsłowego bezwieszakowego z 
dodatkowym sufitem akustycznym. 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
 Sufit podwieszony przęsłowy bezwieszakowy (łączna grub. 190 mm): 

- konstrukcja nośna z profili prostokątnych zimnogiętych 80x40x3 mm i profili CD60 mm x 45 mm 
- obustronna obudowa z płyt g-k  grub. 1,25 cm 
- obudowa od góry płytą OSB grub. 18 mm 

 Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny (mocowany do sufitu przęsłowego): 
- masa zabudowy 8 kg/m2 
- całkowita grubość zabudowy - 150 mm 

- parametry akustyczne - wskaźnik pochłaniania dźwięku αw do 0,7 
- izolacyjność akustyczna Dncw 37 dB dla podwieszenia 200 mm od stropu z perforowanych płyt 

600x600 mm 
- panele sufitowe z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową regularną perforacją 9x9 mm, 

pokryte białą włókniną akustyczną od spodu 
- wełna mineralna grub. 5 cm  na suficie 

Elementy stalowe chronione przed korozją zgodnie z wytycznymi CCTP poprzez nałożenie warstwy 
podkładu oraz farby nawierzchniowej. Przed nakładaniem powłok ochronnych wszystkie elementy 
muszą być oczyszczone, odtłuszczone i suche. 
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Ewentualne uszkodzenia powłok, wynikłe  podczas transportu lub montażu, należy usunąć  po 
zmontowaniu elementów. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
3.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających 
 Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi 

płyty 
 Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
3.2. Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do 
elementów konstrukcyjnych budynku (zgodnie z zaleceniami producentów): 
 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
 Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego - nożyce do 

blachy 
 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej 
 Poziomice (tradycyjne, laserowe) 
 Linki murarskie 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.1. Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 
oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
Należy wykonać strop zamykający pomieszczenie boksu jako sufit podwieszony przęsłowy 
bezwieszakowy z dodatkowym sufitem akustycznym. Konstrukcję nośną sufitu przęsłowego wykonać z 
profili prostokątnych zimnogiętych 80x40x3 mm i profili CD60 mm x45 mm. 
Od spodu podwiesić sufit kasetonowy, na którym od góry ułożyć warstwę wełny mineralnej. 
5.1. Wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego 
5.1.1. Zakres robót przygotowawczych 
 Sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  
 Potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia  
 Rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych  
5.1.2. Montaż sufitu 
 Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 

poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy 
się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie 
jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie 
najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 

 Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45º) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 
metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

 Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 
tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 

 Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu 
(lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych 
systemu. 

 Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości 
i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili 
nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce 
profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość 
pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm.  

 Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 

 W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty 
i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest 
w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych 
na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad 
sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia 
płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 
mm. 

 Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

Szczegółowe zasady wykonania sufitu podwieszonego wg instrukcji producenta wybranego systemu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania sufitów podwieszanych 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu z dokumentacją projektową 
 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
 Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ±1 mm na długości 5 m) 
 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
 Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w 

strukturę sufitu podwieszonego 
 Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
 Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór sufitów 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
 stan i wygląd sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności  
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń, szczelność połączeń pomiędzy panelami) 
 wymiary (zgodnie z tolerancją) 
 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych 
 występowanie uszkodzeń warstw wierzchnich 
 zgodności aprobat technicznych, atestów  
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Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej o 
długości 2 mb 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13964:2014-05  Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
10.2. Inne 
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 
2. Instrukcje producentów. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 
5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

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

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
remontowych i wykończeniowych podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH 
NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. 
UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres zadania wchodzi: 
 Wykonanie posadzki akustycznej w pomieszczeniu kantoru 
 Cyklinowanie i lakierowanie istniejącego parkietu 
 Wymiana listew przypodłogowych 
 Przebudowa istniejącego podestu w pom. 0.49 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
 Podłoga izolowana akustycznie – do wykonania na istniejącym parkiecie w wydzielonym kantorze: 

- panele podłogowe klasy AC5 grub. 8 mm 
- mata akustyczna wibroizolacyjna: 

 baza materiałowa: korek-guma-poliuretan 
 tłumienie dźwięków uderzeniowych przy grubości 5 mm - ok. 20 dB 

- izolacja akustyczna obwodowa pionowa posadzki - taśma akustyczna z pianki samoprzylepnej 
PE 

 Lakier bezbarwny do parkietu, o podwyższonej odporności ma ścieranie 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Transport materiałów do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
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Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 
5.2 Wykonanie podłogi izolowanej akustycznie – w kantorze 
Na istniejącym parkiecie rozłożyć matę akustyczną wibroizolacyjną w sposób wskazany w instrukcji 
wybranego producenta, następnie montować panele podłogowe w wybranym i zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru systemie, przymocować listwy przypodłogowe.  
5.3 Odnowienie istniejącej podłogi 
Wycyklinować dokładnie parkiet, następnie szpachlować metalową szpachlą. Szczeliny wypełnić 
specjalnym preparatem. Przeszlifować parkiet papierem o drobnym uziarnieniu i dokładnie odkurzyć. 
Nałożyć podkład - pędzlem, wałkiem lub szpachlą. Po wyschnięciu podkładu nakładać lakier. Po 
nałożeniu pierwszej warstwy lakieru i odczekaniu kilkunastu godzin należy zmatowić posadzkę, 
odkurzyć ją i nałożyć kolejną warstwę. Przewiduje się lakierowanie 3-krotne. 
5.4 Przebudowa podestu 
Planuje się częściowe zmniejszenie głębokości podestu przy oknie w pom. nr 0.49 - o ok. 30-35 cm. 
Szczegóły do ustalenia z Projektantem i Inspektorem nadzoru na etapie realizacji prac. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania posadzki z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie danego fragmentu prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości poszczególnych warstw oraz innych 
robót zanikających. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Robotą ulegającą zakryciu jest ułożenie izolacji akustycznej. 
Po jej odbiorze można przystąpić do montażu paneli. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoża, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne 
i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku braku kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzki z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych posadzkach. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy 
PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie 

aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania 
i metody badań 

10.2. Inne 
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 
2. Instrukcje producentów. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 
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5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
póśn. zm.), 

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

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac 
tynkarskich podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE 
W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 
WE WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0.  
 Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej 

mieszanki tynkarskiej 
 Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 
 Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się masę 

tynkarską 
 Tynki zwykłe – stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie – do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie 
zawierające dodatków dekoracyjnych, środków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Naprawa tynków odspojonych i popękanych 
 Uzupełnienie tynku na zamurowaniu 
 Wykonanie przecierek ścian gipsem szpachlowym 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej 
 są właściwie oznakowane i opakowane 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich - karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.2. Tynk cementowo-wapienny 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
Do zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C. 
Do zapraw stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
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wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Można zastosować gotową suchą mieszankę. 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 nie powinna wykazywać żółtego zabarwienia 
 nie powinna wydzielać gnilnego zapachu 
 nie może zawierać detergentów i środków zmiękczających (środki do mycia, prania, płukania)  
 nie mogą się w niej znajdować zawiesiny i zanieczyszczenia  
 nie może zawierać agresywnych zasad, kwasów i soli oraz cukrów 
 nie może być to woda morska, mineralna, ściekowa ani bagienna 
 powinna posiadać pH ≥ 4 
W razie wątpliwości, wodę należy przebadać pod względem chemicznym. Najlepszą wodą do betonów 
i zapraw jest woda wodociągowa, gdyż jej skład jest ściśle określony i często sprawdzany z uwagi na 
spożywanie tej wody przez ludzi. 
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Cement i wapno 
Cement i wapno powinny spełniać wymagania podane w normach PN-EN 459-1-2003 i PN-EN-197-
1:2002/A1:2005. 
2.3. Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w 
szczególności następujące wymagania: 
 Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej, niż 

5 MPa 
 Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na 

sicie 1,0 mm – 0% 
 Początek wiązania po 30-60 min. 
 Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót: 
 urządzenia do przygotowania zaprawy 
 narzędzia ręczne 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 
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 Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 

 Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

 Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Uzupełnić ubytki tynku. Zamurowanie likwidowanego otworu drzwiowego otynkować tynkiem 
cementowo-wapiennym. Wykonać przecierkę gipsem szpachlowym. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0 °C. 
 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur". 

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

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

5.2 Wykonanie tynku cem.-wap. 
Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  
 W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych 
 Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
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Zakres robót zasadniczych  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
 Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 

1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy 
i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy 
i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu 
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane 
lub stalowe. 

 Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub 
półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

 Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

 Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito 
o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 
grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się 
ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. III narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. Marka 
zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną 
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej +5 ºC. 
Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można 
powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce. 
5.3 Przecierka 
Zaprawić rysy i drobne uszkodzenia tynku, nałożyć warstwę gładzi i zatrzeć packą. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
 Sprawdzenie materiałów 
 Sprawdzenie podłoży 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
 Sprawdzenie grubości tynku 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 
techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Sprawdzeniu podlegają: 
 zgodność z dokumentacją 
 przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie)  
 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta)  
 grubość tynku  
 przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm2) 
 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 
należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 
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2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1. Normy i inne dokumenty 
1. PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane  
2. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
3. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
4. PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
5. PN-ISO 3443:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
6. PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

  (Zmiana Az1) 
8. PN-B-10109:1998  Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 
9. PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
11. PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
12. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
13. PN-B-30020:1999  Wapno. 
14. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
15. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
16. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
podczas realizacji zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 
POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU”. 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres zadania wchodzi: 
- Malowanie ścian i sufitów 
- Renowacja istniejącej stolarki drzwiowej 
1.4. 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–0. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
 Preparat gruntujący pod farbę zmywalną – wg wskazań producenta farby 
 Farba zmywalna 
 Lakier laserunkowy do drewna 
 Lakier bezbarwny do drewna 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Do malowania sufitów i ścian stosować farbę zmywalną. 
Kolorystyka: 
 ściany – kolor pastelowy (np. piaskowy beż) 
 sufit – kolor biały 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz postanowieniami umowy. 
5.2 Malowanie ścian i sufitów 
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C.  
 W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C.  

 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- usunięciu usterek na tynkach 

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 - dniowym.  

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 
od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 
i rozwarstwień, czyste i suche.  

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
5.3 Renowacja stolarki drzwiowej 
Istniejące historyczne drzwi, ościeżnice i opaski należy oczyścić z warstw farby, uzupełnić ubytki. 
Stolarkę pomalować lakierem laserunkowym pozostawiającym częściową  widoczność słojów drewna, 
na kolor zbliżony do koloru innych drzwi na terenie budynku. 
W celu wyeliminowania efektu wycierania się lakieru laserunkowego, należy stolarkę zabezpieczyć 
lakierem bezbarwnym o podwyższonej odporności na ścieranie. 
Renowację istniejącej stolarki oraz jej montaż powinna  wykonywać firma posiadająca doświadczenie 
przy realizacji tego typu robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 
6.2. Badania robót malarskich 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 
Roboty malarskie budowlane farbami lateksowymi.  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 
 Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 
 Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 

 Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 



Roboty malarskie                                              STB-8/ 5 

 
REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW 

ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY 
PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 

powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) 
i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie 
na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 
pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 
skurczowe tynku. 

 Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 
pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.  
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.1. Odbiór robót malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
 prawidłowości przygotowania podłoży 
 jakości powłok malarskich 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
 sprawdzenie odporności na wycieranie 
 sprawdzenie przyczepności powłoki 
 sprawdzenie odporności na szorowanie na mokro 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 
 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane 
należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA 

POTRZEB KANCELARII OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU 
GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE 
WROCŁAWIU” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja ww. zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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10.1. Normy 
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia  
PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary 

wodnej przed nakładaniem farby 
PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 
PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań 
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
10.2. Inne 
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 
2. Instrukcje producentów. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 

I. Część 1-4. Warszawa 1990. 
5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póśn. zm.), 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 
z późn. zm.). 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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Specyfikacja techniczna 

STE-1 

Instalacje elektryczne 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

Grupa robót – 45300000 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robót – 45310000 - Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 

Kategoria robót – 45315100 – Prace dotyczące wykonywania elektrycznej instalacji inżynieryjnej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 
elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Remont i przebudowa 
pomieszczeń biurowych na potrzeby Kancelarii Ogólnej Gmachu Głównego Uniwersytetu 
Wrocławskiego pl. Uniwersytecki 1 dz. 3/1 obręb Stare Miasto Wrocław,” . 

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 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych i uziemienia przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 związanych z 
wykonaniem: 

 Instalacji oświetlenia podstawowego  
 Instalacji do gniazd wtykowych technologicznych i dedykowanych 230 V 
 Instalacja do gniazd telefonicznych 
 Instalacja do gniazd komputerowych  
 Instalacji połączeń wyrównawczych. 
 Instalacji połączeń wyrównawczych w obiektach z podłączeniem wszystkich elementów 

metalowych obiektów, urządzeń technologicznych itp. 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego.  

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu 
materiałów oraz środków wg dokumentacji projektowej 

 montażem rozdzielnic elektrycznych  
 montażem osprzętu elektrycznego 
 wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 
 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wskazanych w dokumentacji,  
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, uziemienia lub połączeń 
wyrównawczych 

 przygotowaniem podłoża obejmującego czynności wykonywane przed układaniem elementów 
instalacji elektrycznych i uziemienia, mające na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
- kucie bruzd, osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych itp. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0„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 należy 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. 

 Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a 
miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

 Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym 
kabla. 

 Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

 Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

 Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie: 
- ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub robocze 

(należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
- Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 

bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora 
lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV 
{prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]. 

 Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w 
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
- sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

1.5. 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 Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST -0 
”Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej 
jakości spełniających te same właściwości techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta)  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji projektowej 
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Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym przez 
Inżyniera projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V.  
 Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być 

wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

2.2. 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. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Kable energetyczne należy 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 założenie kapturków 
z materiałów termokurczliwych 

Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z 
dala od elementów grzejnych. 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót 
montażowych instalacji elektrycznej  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej i ST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane,  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów jak w pkt.2.1. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

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

2.4. Rodzaj użytych materiałów 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

 Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
 Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Uziomy i przewody uziemiające 

 taśma stalowa, cynkowana ogniowo o przekroju prostokątnym 30x4mm sprawdzić zgodność z PT 
 osłony przewodów uziemiających 
 złącza kontrolne taśma-drut 
 materiał izolacyjny, płyta i rury o grubości ścianki 5mm do wykonania osłon i przegród dla 

zapewnienia właściwych odległości w miejscu zbliżeń do innych instalacji podziemnych 
 środek do zabezpieczeń antykorozyjnych 

2.4.1. Podstawowe materiały do wbudowania: 

 Przewody YDY 450/750V 3x2,5 mm2  
 Przewody YDY 450/750V 4x2,5 mm2  
 Oprawy oświetleniowe typu TL 
 Oprawy oświetleniowe typu PX 
 Puszki izolacyjne  
 Gniazda podtynkowe, natynkowe 
 Gniazda dedykowane typu Data 
 Bednarka ocynkowana 
 Łączniki instalacyjne 
 Wyłączniki małogabarytowe 
 Wyłączniki różnicowoprądowe 
 Ochronniki przepięciowe P III 230 
 Złączki, uchwyty, wsporniki, zaciski i inne materiały pomocnicze 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-0„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny 
być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 
dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i-5°C dla krążków, ze względu 
na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
 Trasy kablowe 

- Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 
- Szynoprzewody 
- Układanie korytek i osadzanie puszek 

 Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
 Łączenie przewodów 
 Przejścia przez ściany i stropy 
 Montaż osprzętu i przewodów 
 Montaż instalacji oświetleniowych 
 Montaż instalacji siłowych, sterowniczych i gniazd porządkowych 
 Instalacja wyłączników p.poż. 
 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
 Instalacja gniazd wtykowych napięcia dedykowanego 
 Instalacja połączeń wyrównawczych 
 Instalacja  uziemiająca 
 Pomiary  
 Dokumentacja powykonawcza 
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5.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu 
tych urządzeń. 

Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami 

Dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych stosować osprzęt nasuwany, termokurczliwy lub 
zimnokurczliwy.  

Dla kabli w izolacji papierowo-olejowej stosować mufy taśmowe z wtryskiem żywicy lub 
termokurczliwe.  

Dla muf przejściowych stosować złączkę kablową z przegrodą. 

5.2.2. Połączenie elektryczne przewodów 

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

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

 Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.  
 Połączenia należy 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 należy wykonywać za pomocą spawania. 

Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem 
bitumicznym lub owinięcie taśmą.  

5.2.3. Trasy kablowe 

Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną – włącznie z kanalizacją 
teletechniczną. 

5.2.3.1. 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 należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 

przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy 
pożarowej  

 układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających 
izolację przewodów na uszkodzenie; 

 przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą  pozostawienie w 
puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 
wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami; 

 kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 
 Należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i kabli 

zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz 
na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych.. 

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

5.2.3.2. Szynoprzewody 

Instalacje należy wykonać wg instrukcji wytwórcy szynoprzewodów. Przy montażu należy stosować 
wymagania jak dla instancji wnętrzowych. 
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5.2.3.3. Układanie rur, korytek i osadzania puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu 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 ułożenia na nich instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoży 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 należy w puszcze 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury 
powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić na ścianach 
(przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.  

5.2.4. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 
powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być 
nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 
przewody należy 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 tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób 
zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.  

5.2.5. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 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 należy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
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 umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi narzędziami. 

5.2.6. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 
nie przedostawanie się wyziewów. 

Wprowadzane kable - zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki. 

Otwory w fundamencie - uszczelnić i zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 
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5.2.7. Montaż osprzętu i przewodów 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia.  

Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m w pokojach.  

W pozostałych pomieszczeniach wysokość montowania gniazd wtyczkowych wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową. Łączniki mocować na wysokości 1,4 m od podłogi.  

Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu 
zacisków odgałęźnych. Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed 
wypadnięciem należy listwy zamknąć pokrywami. 

5.2.8. Instalacja oświetleniowa 

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 
mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). 
Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni 
między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt zastosować w zależności 
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. 

Wyłączniki instalować na wys. 1 ,2 m od podłogi 

5.2.9. Instalacje siłowe 

Doprowadzenia przewodów do gniazd należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 
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 zależności 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. 

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy 
układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów 
poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm.  

 Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0, 6 m,  
 Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,  

5.2.10. Instalacja połączeń wyrównawczych  

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych.  

Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego -dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.  

Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej cynkowanej FeZn 30x4mm. 
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Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki.  

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej. 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto- zielonym. 

Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia 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. 

5.2.11. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową stacji stanowi uziemienie ochronne. Należy wykonać uziemienie 
robocze oraz uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu.  

5.2.12. Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
urządzeń. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej 
instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do 
przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby:  

 Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 
 Pomiar rezystancji izolacji 
 Samoczynnego wyłączenia zasilania 
 Sprawdzenia biegunowości 
 Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
 Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 

W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosować ochronniki klasy „C”. Dodatkowo dla 
wszystkich gniazd elektrycznych w serwerowniach zainstalować ochronniki klasy „D”.  

5.2.13. Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć 
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-0„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, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 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 należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 

 należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 
 należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
 należy 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 żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą 

megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 500 V, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, 
jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej 0,5 M 

- rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych 
odniesiona do temperatury 20oC powinna być nie mniejsza niż: 

- 20 Mdla kabli z izolacją polwinitową 
-  100 Mdla 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 należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym bądź przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby 
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napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły 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. 

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się 
wartość prądu upływu 100  A. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
 kompletności tablic rozdzielczych, 
 ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
 wyników pomiarów rezystancji uziemień, 
 protokołów pomiarów elektrycznych. 

   Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
 stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
 pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i 
wadliwymi materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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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 umożliwiającym 
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 niż 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. 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając 
ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 

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 przedłożonych 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, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu 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, 
 protokóły odbiorów częściowych 
 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu 
 wyniki pomiarów i testów, 
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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. 

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

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1 -2: 
2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji elektrycznej, odgromowej, 
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis 
wraz ze schematem. 

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 należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy  
 przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
 montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 
 montaż konstrukcji wsporczych 
 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania, 
 wykonanie robót montażowych, 
 zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
 oznakowanie kabli, 
 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 
- pomiary elektryczne obwodu 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary impedancji pętli zwarciowej 
- pomiary kabli energetycznych 
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- pomiary natężenia oświetlenia 
 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, 

sprawdzenie funkcjonalności układów,  
 doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie – w zakresie przywołanym w rozporządzeniu. 

PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

PN-IEC 60364-441:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

PN-IEC 60364-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

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

PN-IEC 60364-4-444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych 

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

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

PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
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PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

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

PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-551:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe 
i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-IEC 60364-7- 
702:1999+Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne

PN-IEC 364-703:1993 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w ogrzewacze do sauny 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 

PN-IEC 60364-7-706:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60364-7-707:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

PN-IEC 60364-7-714:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego 
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PN-IEC 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 
alfanumerycznego 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-IEC 61239:2000 
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-E-04115:2002 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

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

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1- 
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

PN-IEC 61312-1:2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne 

PN-IEC 61312-2:2003 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V., aprobaty 
techniczne, certyfikaty. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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Specyfikacja techniczna 

STE-2 

Wewnętrzne instalacje słaboprądowe 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

Grupa robót – 45300000 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robót – 45310000 - Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 

Kategoria robót – 45315100 – Prace dotyczące wykonywania elektrycznej instalacji inżynieryjnej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie 
instalacji słaboprądowych, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Projekt i przebudowa i  
pomieszczeń biurowych na potrzeby Kancelarii Ogólnej Gmachu Głównego Uniwersytetu 
Wrocławskieg pl. Uniwersytecki 1. Dz. 3/1 obręb Stare Miasto, Wrocław.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
związanych z wykonaniem: 

 Instalacji logicznej sieci komputerowej. 
 Instalacji telefonicznych. 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego.  

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 Dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, 
 montażem osprzętu słaboprądowego. 
 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża  
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wskazanych w dokumentacji,  
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemienia lub połączeń 
wyrównawczych 

 przygotowaniem podłoża obejmującego czynności wykonywane przed układaniem kabli, zwodów 
lub elementów instalacji elektrycznych i uziemienia, mające na celu zapewnienie możliwości 
ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
- kucie bruzd, osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „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: 

 Urządzenia alarmowe - urządzenie sygnalizujące w sposób optyczny i akustyczny osiągnięcie 
parametrów  granicznych (dopuszczalnych). 



Instalacje słaboprądowe                                                   STE-2/ 4 

 REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII 
OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU 

 Okablowanie strukturalne – instalacja komputerowa i telefoniczna wraz z osprzętem, gniazdami, 
przełącznikami , centralą telefoniczną. 

 Instalacja sygnalizacji włamania – układ przewodów czujek i sygnalizatorów mający za zadanie 
sygnalizowanie włamanie. 

1.4. 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 Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0 ”Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej 
jakości spełniających te same właściwości techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta)  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji projektowej 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym przez 
Inżyniera projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V.  
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2.2. 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. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności przewody należy przechowywać w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z 
dala od elementów grzejnych. 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót 
montażowych instalacji elektrycznej i odgromowej 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej i ST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane,  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów jak w pkt.2.1. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

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

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny 
być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 
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dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i-5°C dla krążków, ze względu 
na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca przystępujący do instalacji komputerowej i telefonicznej powinien legitymować się 
uprawnieniami nadanymi przez producenta sprzętu – umożliwi to CERTYFIKACJĄ INSTALACJI  

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
 Trasy kablowe 

- Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 
- Układanie korytek i osadzanie puszek 

 Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
 Łączenie przewodów 
 Przejścia przez ściany i stropy 
 Montaż osprzętu i przewodów 
 Pomiary  
 Dokumentacja powykonawcza 

5.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 

Montaż urządzeń słaboprądowych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. 

Dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych stosować osprzęt nasuwany, termokurczliwy lub 
zimnokurczliwy.  

5.2.2. Połączenie elektryczne przewodów 

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

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

 Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.  
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 Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 
technicznym.  

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

5.2.3. Trasy kablowe 

Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną – włącznie z kanalizacją 
teletechniczną. 

5.2.3.1. 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 należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 

przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy 
pożarowej  

 układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających 
izolację przewodów na uszkodzenie; 

 przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w 
puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 
wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami; 

 kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 
 Instalacje logicznych, telefoniczne w pomieszczeniach wykonać w listwach z tworzywa 

sztucznego, prowadzonych przy posadzce n/t. 
  Na korytarzach instalacje prowadzić pod stropem nad podwieszonym sufitem. 
   Pionowe ciągi wykonać w rurkach instalacyjnych p/t, lub w kanałach z tworzywa sztucznego.  
   Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurkach RL. 
   Kable należy oznaczyć przy gnieździe przyłączeniowym, oraz w szafie dystrybucyjnej. 
   Przy gniazdach przyłączeniowych oraz w szafie dystrybucyjnej należy zostawić zapas 

umożliwiający późniejsze przeróbki i zmiany. 
   Kabel pomiędzy szafą a gniazdkiem powinien być wykonany z jednego, ciągłego odcinka. 
 Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty o 

odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy międzykondygnacyjne w 
przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 

5.2.3.2. Układanie rur, korytek i osadzania puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu 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 ułożenia na nich instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoży 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 należy w puszcze 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury 
powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić na ścianach 
(przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.  

5.2.4. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 
powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być 
nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki.  

W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzić w kanałach instalowanych w 
szlichcie podłogowej. 
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Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób 
zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

 Instalacje logicznych, telefoniczne w pomieszczeniach wykonać w listwach z tworzywa 
sztucznego, prowadzonych przy posadzce n/t. 

  Na korytarzach instalacje prowadzić pod stropem nad podwieszonym sufitem. 
   Pionowe ciągi wykonać w rurkach instalacyjnych p/t, lub w kanałach z tworzywa sztucznego.  
   Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurkach RL. 
   Kable należy oznaczyć przy gnieździe przyłączeniowym, oraz w szafie dystrybucyjnej. 
   Przy gniazdach przyłączeniowych oraz w szafie dystrybucyjnej należy zostawić zapas 

umożliwiający późniejsze przeróbki i zmiany. 
   Kabel pomiędzy szafą a gniazdkiem powinien być wykonany z jednego, ciągłego odcinka. 

5.2.5. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 
nie przedostawanie się wyziewów. 

Wprowadzane kable - zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki. 

Otwory w fundamencie - uszczelnić i zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 

5.2.6. Montaż osprzętu i przewodów 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia.  

5.2.7. Próby pomontażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
urządzeń. 

5.2.8. Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 



Instalacje słaboprądowe                                                   STE-2/ 9 

 REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII 
OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć 
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-0 „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, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 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 należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 

 należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 
 należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
 należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć 
 sprawdzenie przewodów osprzętu 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 prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
 kompletności zamontowanych urządzeń, 
 ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
 mapę połączeń 
 długość linii transmisyjnej 
 rezystancję 
 impedancję falową 
 przesłuch zbieżny – NEXT 
 tłumienność toru 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
 stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i 
wadliwymi materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności 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 umożliwiającym 
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 niż 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. 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając 
ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 

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 przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
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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, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu 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, 
 protokóły odbiorów częściowych 
 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. 

Roboty instalacji elektrycznej słaboprądowej mogą być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1 -2: 
2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji elektrycznej, odgromowej, 
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis 
wraz ze schematem. 

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 należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót: 
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy  
 przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
 montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 
 montaż konstrukcji wsporczych 
 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania, 
 wykonanie robót montażowych, 
 zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
 oznakowanie kabli, 
 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi. 
 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, 

sprawdzenie funkcjonalności układów,  
 doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. 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. 

 

PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

PN-IEC 60364-441:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

PN-IEC 60364-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

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

PN-IEC 60364-4-444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych 

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

PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
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PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

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

PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-551:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe 
i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-IEC 60364-7- 
702:1999+Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne

PN-IEC 364-703:1993 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w ogrzewacze do sauny 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 



Instalacje słaboprądowe                                                   STE-2/ 14 

 REMONT I PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA POTRZEB KANCELARII 
OGÓLNEJ UW ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 1 WE WROCŁAWIU 

PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 

PN-IEC 60364-7-706:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60364-7-707:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

PN-IEC 60364-7-714:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego 

PN-IEC 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 
alfanumerycznego 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-IEC 61239:2000 
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-E-04115:2002 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

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

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1- 
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

PN-IEC 61312-1:2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne 

PN-IEC 61312-2:2003 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 
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10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V., aprobaty 
techniczne, certyfikaty. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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