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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-0
WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZ  OGÓLNA

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi si  do wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i
odbioru Robót, które zostan  wykonane w ramach zadania pt.  Przebudowa pomieszczenia serwerowni Pracowni
Systemów Informacji Geograficznej Zak adu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wroc awskiego w
Gmachu G ównym Uniwersytetu Wroc awskiego, przy pl. Uniwersytecki 1 we Wroc awiu.
Wroc aw 50-137, dz. nr 3/1, AM-26, obr b Stare Miasto.
1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacj  Techniczn  jako cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, nale y odczytywa     i rozumie  w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi Szczegó owymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST-1  Roboty rozbiórkowe
SST-2 Roboty budowlano –wyko czeniowe
SST-3 Roboty sanitarne
SST-4 Roboty elektryczne

1.3  Zakres Robót obj tych ST
Zakres robót  zwi zanych z remontem i przebudow  Pracowni Geograficznych Systemów Informacji i Kartografii
Komputerowej obejmuje:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- demonta  drzwi wej ciowych do serwerowni

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
Roboty stanu surowego nie wyst puj .

ROBOTY WYKO CZENIOWE
- monta  drzwi wewn trznych w klasie EI30, o izolacyjno ci akustycznej Rw=46dB
- wyt umienie ciany oddzielaj cej  serwerowni  od pomieszczenia dydaktycznego, od strony

serwerowni   piank  akustyczn , niepaln
- malowanie cian i sufitu w pomieszczeniu serwerowni oraz ciany przyleg ej do pomieszczenie

dydaktycznego od strony tego  pomieszczenia
WYPOSA ENIE

- parawan przeno ny wykonany z we ny mineralnej  49-50cm x 190cm

ROBOTY SANITARNE:
W ramach przedmiotowego zadanie przewiduje si  wykonanie nast puj cych instalacji sanitarnych:

monta  jednostki zewn trznej na poddaszu oraz jednostki wewn trznej  w serwerowni
monta  przewodów instalacji freonowej
nape nienie instalacji
badanie instalacji
wykonanie zabezpiecze  przej cia ppo .
regulacja dzia ania instalacji
rozruch instalacji
odbiór instalacji

czenie odprowadzania skroplin do istniej cej kanalizacji sanitarnej
monta  ruroci gu skroplin z klimatyzatora
monta  syfonu przeciwzapachowego
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oznakowanie robót
dostawa materia ów
odbiory

ROBOTY ELEKTRYCZNE:
przebudowa rozdzielnicy elektrycznej  w serwerowni
wymiana aparatury w istniej cej rozdzielnicy do zwi kszonego poboru mocy, cznie z dodatkowym obwodem
dla nowego serwera
zainstalowanie dodatkowego panelu dystrybucji napi  na istniej cej sieci informatycznej
zmiana sposobu pod czenia zasilania do urz dze  podtrzymywania napi cia.
wprowadzenie dodatkowego przycisku p. po . na wypadek po aru -PPWP
wymiana wlz-u dla serwerów w obudowach Tower
instalacja ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym

1.3.1.  Lokalizacja robót
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane s  na III pi trze (w dawnej wie y)  w Gmachu G ównym Uniwersytetu
Wroc awskiego.
1.3.2.  Stan istniej cy
Serwerownia stanowi niewielkie pomieszczenie, pozbawione wiat a dziennego, dost pne  wy cznie poprzez cz
dydaktyczn  Pracowni Systemów Informacji  Geograficznej .
Jest to pomieszczenie wyremontowane w ostatnim czasie (2012r) .  Zachowa o si  w bardzo dobrym stanie.
Elementy wyko czenia wn trza:

- ciany  - tynkowane tynkiem tradycyjnym, cementowo-wapiennym, malowane farba emulsyjn  w kolorze
bia ym.  W pot nych  cianach wie y, w której zlokalizowana jest pracownia wraz z przedmiotow
serwerowni ,  mieszcz  si  dwie wn ki g boko ci 14cm i 36cm.  Przy wej ciu do pomieszczenia serwerowni,
w cianie znajduje si  przewód kominowy o przekroju oko o 139 x 78cm wyprowadzony poprzez strych ponad
dach.

- strop pod ogi - masywny, podwójny
- posadzka – p ytki gresowe 30x30cm w kolorze szarym. Cokó  przy cienny z p ytek pod ogowych wysoko ci

6cm
- sufit –    sklepienie ceglane o strza ce 29cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farb

emulsyjna.
- drzwi wewn trzne do serwerowni - drewniane w okleinie naturalnej z bulajem, zapewniaj cym  atwy dozór

wzrokowy nad serwerem.
- przewody elektryczne w pomieszczeniu prowadzone s  natynkowo w korytkach

1.3.3. Stan projektowany
Sposób u ytkowania pomieszczenia serwerowni nie ulega zmianie.
Planowana przebudowa wynika z konieczno ci dostosowania warunków akustycznych i termicznych pomieszczenia do
zwi kszonej mocy obliczeniowej znajduj cego si  w serwerowni klastera.
 W zwi zku ze zwi kszeniem mocy klastera pomieszczenie wymaga :

zwi kszenia izolacyjno ci przegród budowlanych pomi dzy serwerowni  a sal  dydaktyczn
zwi kszenia wydajno ci systemu klimatyzacji
zwi kszenia  mocy  elektrycznej

1.3.4  Kolejno  realizacji .
roboty rozbiórkowe
roboty sanitarne i elektryczne
roboty wyko czeniowe

1.4   Niektóre okre lenia podstawowe
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2.      Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania inwestora
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno ci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budow ,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( Art. 25, 26 PB )
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1.4.3. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj  Projektow  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiaj cego. Materia y u yte do
wykonania robót powinny by  nowe i pe nowarto ciowe.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.6. Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu stwierdzaj

jego przydatno  do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk  upowa nion  do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w Rozporz dzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdzia  2).

1.4.7. Certyfikat zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, e
zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub us uga s
zgodne z okre lon  norm  lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno  wyrobu z PN lub aprobat
techniczn  (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodno ci – zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania i  dany wyrób, proces lub us uga s  zgodne z
okre lon  norm  lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik  Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj ce, opiniuj ce oraz

cicieli terenów, na których prowadzone b  prace.
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca jest zobowi zany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (w cicieli lub administratorów terenów, w cicieli urz dze , inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpocz cia prac oraz o przewidywanym terminie ich zako czenia.
Koszty zwi zane z nadzorami w cicieli terenów lub urz dze , wynikaj ce z warunków, na jakich zosta y wydane
pozwolenia: na budow  i na jakich uzgodniono dokumentacj  projektow  nale y uwzgl dni  w ofertowej cenie
rycza towej.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa – projekt wykonawczy  b cy w posiadaniu Zamawiaj cego wykonana jest  przez Firm
Projektow  Kwolek&Januszkiewicz, 50-026 Wroc aw, pl. Ko ciuszki 22/13.
1.5.3 Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi

         Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Umowy, a wymagania wyszczególnione w
cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

         Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentacji Umownej i  Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Zamawiaj cego i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentów.

         Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne
i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i
ST.

        W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub ST, i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, zostan  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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l.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa na Terenie Robót w okresie trwania
realizacji Umowy a  do zako czenia i odbioru ko cowego Robót, a w szczególno ci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci    zwi zane z  budow  i
nienaruszalno  ich mienia s cego do pracy, a tak e zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nale y uj  w cenie ofertowej rycza towej.

- fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci przed ich rozpocz ciem przez umieszczeniem, w miejscu
okre lonym przez Inspektora, tablicy informacyjnej, której tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablica
informacyjna b dzie utrzymywana przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót.

1.5.5 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyko czania Robót Wykonawca b dzie:
- stosowa  si  do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pó n. zm.),
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla
osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w
nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

a. lokalizacj  bazy, magazynów, sk adowisk, i dróg dojazdowych;
b. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
                               - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
                               - mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6 Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  wszelkich instalacji znajduj cych si  na budynku. Wykonawca zapewni w ciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora, Zamawiaj cego oraz w ciciela
instalacji, jak równie  b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.8 Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy . W
szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
W szczególno ci Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikaj cych z: - Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Ofertowej Rycza towej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do Robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru Robót przez Zamawiaj cego.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki
sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru
ko cowego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocz  Roboty
utrzymaniowe (porz dkowe) nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.10 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny.

1.5.11. Sk adowanie materia ów z rozbiórek
Materia y  z  rozbiórek  i  nie  nadaj ce  si   do  wbudowania  Wykonawca   przewiezie   na     miejsce wskazane przez
siebie.
Koszty transportu i koszty zwi zane z przyj ciem materia u Wykonawca uwzgl dni w Cenie Ofertowej Rycza towej.

2. MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom okre lonym w  Ustawie
z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia 14 maja 2014r. ( Dz. U. z 2014 r.
poz. 883) tj. z dnia 8 wrze nia 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz.1570) i  zmianami ( zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 650, Dz. U. z
2016 r. poz. 542, Dz. U. z 2015 r. poz. 1165)
Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce odpowiedni  jako
materia ów.
Zastosowane materia y budowlane jak i ca y obiekt budowlany  musz  spe nia  wymagania okre lone w
Rozporz dzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiaj cym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj cym dyrektyw  Rady 89/106/EWG.

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie posiadaj ce wiadectw potwierdzaj cych ich jako  zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt.
Ka dy rodzaj Robót, w którym zostan  zastosowane materia y nie posiadaj ce wiadectw potwierdzaj cych ich
odpowiedni  jako , Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z ich nie przyj ciem i nie zap aceniem.
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do Robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci do Robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych Robot. Sprz t u ywany do Robót powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Umowy, zostan  przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych Materia ów oraz stan dróg. Liczba rodków transportu b dzie
zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b , spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach l dowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umow , oraz za jako  zastosowanych materia ów i
wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jako ci oraz poleceniami Inspektora.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w prowadzeniu Robót zostan , je li wymaga
tego b dzie Inspektor, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Polecenia Inspektora b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.l. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nie b dzie nale o opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako ci.
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materia ów stosowanych przez Wykonawc  i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem  dla  Zamawiaj cego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika  Budowy  zgodnie spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w Dzienniku  Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika  Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako ci,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów

Robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
- dane dotycz ce jako ci materia ów,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika  Budowy b  przed one Inspektorowi do
ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem
stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron
Umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót.
 (2) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si  tak e:
- Projekt Wykonawczy,
- protoko y przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru Robót,
- protoko y z narad i ustale ,
- korespondencj  na budowie.
 (3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane przez Kierownika Budowy  w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do protoko u odbioru.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót (za wyj tkiem
zmiany Wykonawcy Robót). B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora na pi mie.
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem Robót, a tak e w przypadku wyst powania

szej przerwy w Robotach ni  7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
7.3. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów
Wszystkie obmiary b  liczone w jednostkach przyj tych w Przedmiarze Robót.

ugo ci i odleg ci pomi dzy okre lonymi punktami skrajnymi b  mierzone poziomo (w rzucie) wzd  linii osiowej.
Je eli szczegó owe specyfikacje techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, to obj to ci b
wyliczane w m3, jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj  by  mierzone wagowo, b
wyra one w tonach lub kilogramach.
7.4. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  zaakceptowane przez Inspektora.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
Robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów Robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) Przej cie Ko cowe,
c) Przej cie Ostateczne.

8.2.Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych Robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
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Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty
zg oszenia wpisem do Dziennika  Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przej cie Ko cowe
Kiedy ca  Robót zostanie zasadniczo uko czona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiaj cego.
Upowa nia to Zamawiaj cego do wystawienia Protoko u Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie z Umow .

8.4. Dokumenty do Przej cia Ko cowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego Robót jest protokó  odbioru ko cowego Robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami (je eli wyst pi y) i z aktualnymi uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania Jego zalece .
- Dziennik  Budowy,
- Ksi gi Obmiaru (je eli wyst pi a),
- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.
W przypadku, gdy wed ug komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego Robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Przej cie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora protoko u z przegl du pogwarancyjnego, Wykonawca przedk ada Zamawiaj cemu
stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umow , po czym w ustalonym terminie Zamawiaj cy winien dokona
zwrotu Zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawc .

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Ustalenia ogólne
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje.
Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wyst powa y. Rozumie si , i  Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie

 mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat  sk adania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowi zuj cymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi zuj  w zwi zku z wykonaniem
prac obj tych Umow  i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
Zak ada si , i  Wykonawca dog bnie zaznajomi  si  z tre ci  i wymaganiami tych norm.

Opracowa a:
mgr in . arch. Marta Kwolek- Januszkiewicz
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Szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania
 i odbioru robót budowlano-wyko czeniowych

SST – 1

Roboty  w zakresie burzenia 45111100-9
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1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych  z  rozbiórk  istniej cych
elementów w remontowanej i przebudowywanej Pracowni Geograficznych Systemów Informatyki i Kartografii
Komputerowej mieszcz cej si  w Budynku G ównym Uniwersytetu Wroc awskiego, przy Placu Uniwersyteckim 1 we
Wroc awiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
nast puj cych prac :

- demonta  drzwi  z bulajem wraz z o cie nic
- wywiezienie samochodem gruzu wraz z odpadami na wysypisko i op at  za przyj cie i utylizacj  odpadów.

Odleg  wywozu uzale niona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we w asnym
zakresie. Wywóz odpadów nale y potwierdzi  za okazaniem karty odpadów.

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demonta  pomostów roboczych   do wykonania robót rozbiórkowych.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno   z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi  zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa   i ochrony zdrowia  oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r
poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunków i trybu post powania dotycz cego rozbiórek.

2.   Materia y
Dla robót rozbiórkowych materia y nie wyst puj .

3.   Sprz t
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk , demonta em i usuni ciem gruzu mo e by  u yty sprz t dowolnego typu.
Stosowany sprz t powinien by  sprawny i zaakceptowany przez s by techniczne Inwestora.

4. Transport
Gruz i odpady wywie  samochodem skrzyniowym. Gruz nie przedstawia warto ci jako materia  budowlany. U ywane
pojazdy poruszaj ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego. Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem   i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robót
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y :

teren wykonywanych prac ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP
od czy  istniej ce zasilanie w energi  elektryczn

Roboty prowadzi  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
W trakcie prac rozbiórkowych i demonta owych nale y zapewni  bezpiecze stwo pracy robotników oraz osób
postronnych, mog cych znale  si  w pobli u miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz cymi BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych.

6.  Kontrola jako ci robót
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usuni cia gruzu i stanu terenu po
wykonanych pracach.
Poszczególne etapy wykonania robót powinny by  odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
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Fakt ten powinien znale  odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s  :

demonta  urz dze         -  sztuki

8. Odbiór robót
Poszczególne etapy robót powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu ich przez Wykonawc  robót  do odbioru. Odbiór powinien
by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania post pu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  i  odebrane przez Inspektora. P atno   -

zgodnie z zawart  Umow  pomi dzy Inwestorem i Wykonawc .

10. Przepisy zwi zane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych - Cz  I - Roboty ogólnobudowlane ITB
wydanie III.
Przepisy BHP przy robotach  rozbiórkowych i transportowych.
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Szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania
 i odbioru robót budowlano-wyko czeniowych

SST – 2

Roboty budowlano-wyko czeniowe

SST – 2.1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
SST – 2.2 Wyk adanie cian 45432210-9
SST – 2.3 Roboty malarskie 45442100-8
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SST-2.1
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ        kod CPV 45421000-4

1. WST P
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.  Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na  celu zamontowanie
nowych drzwi do pomieszczenia serwerowni.
W tym celu nale y:

- drzwi wej ciowe do pomieszczenia dydaktycznego nr 325  na czas remontu zabezpieczy  foli
- szklane drzwi z przedsionka do pomieszczenia  zabezpieczy  przed uszkodzeniem
- zamontowa  nowe drzwi wewn trzne do serwerowni, zunifikowane skrzyd o i o cie nic . Drzwi montowa  na

cie nicy metalowej.
1.4.  Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno                                                z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIA Y:
- 1 zunifikowane skrzyd o o wymiarach 80x200cm, w okleinie naturalnej d b satin , w kolorze MOCCA o

nast puj cych wymaganiach:
- klasa odporno ci ogniowej  -  EI30
- izolacyjno  akustyczna  -  Rw = 46dB
- zamek dostosowany pod wk adk  patentow
- klamka  - z szyldem L-forma w kolorze z otym

- cie nica metalowa, k towa, lakierowana proszkowo na kolor br zowy  RAL 8017.
Nale y wbudowa   stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami.

3. SPRZ T
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci. Sposób sk adowania wg punktu 2.6.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie o cie y
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a,  do którego ma przylega

cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a,
cie e nale y naprawi  i oczy ci .

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych wg  SST.
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cie nic  mocowa  zgodnie z instrukcj  producenta.
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem
ITB.
Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie   i poziomie; w wypadku bram
bezo cie nicowych sprawdzi  ustawienie zawiasów kotwionych w o cie u.
Po zmontowaniu skrzyd a  dok adnie zamkn  i sprawdzi  luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów Warto  luzu i odchy ek
okien drzwi

Luzy mi dzy skrzyd ami +2 +2
Mi dzy skrzyd ami a o cie nic -1 - 1

5.3. Pow oki malarskie
Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .
Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys   i odprysków.
Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085  - dla stolarki okiennej i drzwiowej i PN -

72/B-10180 - dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

- sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
- sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi  do odwzorowania,
- sprawdzenie jako ci materia ów, z których zosta a wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest:

- szt. wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w  specyfikacji podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawc .

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000          Okucia budowlane. Podzia .
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót
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SST-2.2
WYK ADANIE CIAN   kod CPV  45432210-9

1. WST P
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
wyt umienia ciany pomi dzy pomieszczeniem serwerowni a pomieszczeniem dydaktycznym.

1.2. Zakres stosowania  SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
wyt umienia ciany w obiekcie przetargowym.
W zakres tych robót wchodzi:

– przygotowanie pod a poprzez odkurzenie i  zmycie ciany wod  z dodatkiem detergentu
– przyklejenie p yt z pianki akustycznej gr. 3cm
– przyklejenie tapety flizelinowej do malowania na piank  akustyczn

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno                                 z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIA Y
- klej monta owy w sprayu
- pianka akustyczna, niepalna, z termoutwardzalnej ywicy melaminowej o otwartej strukturze

komórkowej. P yty o wymiarach 50x50cm lub 115x115cm, grubo ci 3cm.
- klej do tapet bez rozpuszczalników, typ flizelinowy
- tapeta flizelinowa do malowania. G adka, bia a, bez wzorów. Gramatura (w g/m2)- 160, sposób

uk adania - klej nanoszony na  piank , szeroko  rolki - 53cm.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót zwi zanych z wykonaniem wyt umienia ciany  przewiduje si  wykorzystanie nast puj cego
sprz tu:

- ciereczki i g bki
- drabina
- dzle, szczotki, wa ki i rolki   do nak adania kleju
- narz dzia do tapetowania, no e, kuweta malarska

Sprz t do robót zwi zanych z wykonaniem wyt umienia ciany   powinien by  sprawny i zaakceptowany przez s by
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Piank  i tapety   nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi w transporcie
drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres wykonywanych prac:

- przygotowanie pod a
- klejenie p yt z pianki akustycznej na styk do pod a
- tapetowanie powierzchni ciany oklejonej piank  akustyczn
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5.2. Wytyczne wykonywania posadzek z p ytek pod ogowych GRES
Proponowane materia y i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszystkie materia y i
urz dzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mo na zast pi  równowa nymi , stosuj c te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, wiadectwami dopuszczenia, atestami - w zale no ci od
wymaga  wynikaj cych z odpowiednich przepisów. Ka da zmiana materia ów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodno ci stosowanych materia ów budowlanych zgodnie z ustaw  Wykonawca winien posiada
stosowne dokumenty umo liwiaj ce kontrol  przez Inspektora Nadzoru.
Przed przyst pieniem  do wykonania ok adziny z pianki akustycznej powinny by  zako czone wszelkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz winna by  osadzone o cie nica drzwiowa.
Warstwa izolacji akustycznej powinna mie  sta a grubo . okre lon  w projekcie.
Stan powierzchni wyt umianej ciany powinien by  sprawdzony przed przyst pieniem do robót:

- powierzchnia ciany winna by  naprawiona, ubytki i uskoki powinny by  wyrównane zapraw  cementow
- powierzchnia ciany powinna by  oczyszczona z kurzu
- pod wzgl dem przyczepno ci pod a

yty pianki akustycznej nale y klei  do pod a klejem dopuszczonym przez producenta pianki akustycznej. lyty klei
na styk.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Wymagana jako ci materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub

znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom

technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady kontroli
powinien ustali  Kierownik robót w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y i wyroby maja za wiadczenia o jako ci,
wystawione przez producenta na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych na podstawie bada  dora nych.
W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt
- naro niki i kraw dzie ( czy nie m uszkodze )
- wymiary i kszta t p yt (zgodnie z tolerancj )
- klasyfikacja ogniowa (materia  niepalny)

Wyniki bada  p yt z pianki akustycznej powinny by  wpisane do Dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest m2.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu  z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8.
Poszczególne etapy robót zwi zanych z wyt umieniem ciany  powinny by  odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu ich przez Wykonawc  Robót do
odbioru. Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania post pu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory cz ciowe i ko cowe nale y prowadzi  zgodnie z zasadami z ST0 (Specyfikacja Ogólna).
Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne                 z wymaganiami.
Je eli chocia  jedno badanie da o wynik negatywny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i Dokumentacj
Projektow   i przedstawi  je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robót  nale y:
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- dokona  odbioru pod a.  Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do
klejenia p yt. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania , nale y pod e
oczy ci  z zanieczyszcze

- sprawdzi  zgodno  robót z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru. Roboty
uznaje si  za zgodne z w/w  aspektami  je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem
dopuszczalnych tolerancji) da y wynik pozytywny.

W ramach odbioru nale y sprawdzi :
- zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow
- rodzaj zastosowanych materia ów
- przygotowanie pod a
- prawid owo  zamocowania p yt, ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach
- wichrowato  powierzchni: powierzchnia wyt umienia powinna stanowi  p aszczyzn  pionow . Sprawdzenie

prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi nale y przeprowadzi  za pomoc  ogl dzin zewn trznych
oraz przyk adania aty kontrolnej o d ugo ci 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu
pomi dzy at  a powierzchni  ocieplenia powinien by  wykonany z dok adno ci  do 0,5mm. Dopuszczalne
odchy ki s  nast puj ce:

- powierzchni od p aszczyzny i kraw dzi od linii prostej - nie wi ksza ni  2mm, w liczbie
nie wi kszej ni  2szt.na ca ej d ugo ci dwumetrowej  aty kontrolnej

- powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego - nie wi ksze ni  1.5mm,  ogó em nie
wi cej ni  3 mm w pomieszczeniu do 3,5m

- powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego - nie wi ksze ni  2mm, ogó em nie
wi cej ni  3mm na ca ej powierzchni ograniczonej cianami

9. PODSTAWA P ATNO CI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawc .

10. PRZEPISY ZWI ZANE
BN- 84/6755-08 Materia y do izolacji termicznej i akustycznej . Wyroby z we ny mineralnej, Filce i p yty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie
obowi zuj ce).
Przepisy BHP przy robotach dotycz cych wykonywania prac .
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.
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SST-2.3
ROBOTY  MALARSKIE     kod CPV 45442100- 8

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania  dotycz ce wykonania i odbioru robót  malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
malarskich obiektu wg poni szego:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania poprzez odkurzenie i zmycie wod  z dodatkiem
detrgentu

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  powierzchni wewn trznych cian
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych sufitów

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIA Y

Woda (PN-EN 1008:2004)
Rozcie czalniki.

W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
- wod  – do farb emulsyjnych,
- inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada

normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa w kolorze ecru  nr wgNCS S 1005-Y.
- farba emulsyjna bia a

Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZ T
Roboty mo na wykona  wy cznie przy u yciu p dzli i wa ków.
Sprz t stosowany do robót  malarskich powinien by  sprawny i zaakceptowany przez s by techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od przewodów
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wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych.
Dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po:

- ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych
- ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,
- usuni ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie pod y
5.1.1.   Pod a posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków

zapraw  cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu.
5.2.  Gruntowanie

- nie wymagane
5.3.  Wykonywanie pow ok malarskich
5.3.1. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych.

Pow oki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni. Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.

6.    KONTROLA JAKO CI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :

-  sprawdzenie wygl du powierzchni,
-  sprawdzenie wsi kliwo ci,
-  sprawdzenie wyschni cia pod a,
-  sprawdzenie czysto ci,

Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne. Sprawdzenie
wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania:

-     dla farb emulsyjnych - nie wcze niej ni  po 7 dniach,
6.2.2.  Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od + 5°C i przy wilgotno ci  powietrza

mniejszej od 65%.
6.2.3.  Badania powinny obejmowa :

- sprawdzenie wygl du zewn trznego
- sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych  : sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno ci i

twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi.
Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane prawid owo. Gdy którekolwiek z
bada  da o wynik ujemny, nale y usun  wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i wykona  je powtórnie.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod a,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska
pracy.
 Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegaj  warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej.
8.1.  Odbiór pod a
Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach
pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod e, posiadaj ce drobne
uszkodzenia powinno by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do robót tynkowych
lub odpowiedni  szpachlówk .
Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e przed malowaniem oczy ci .
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu równomiernego roz enia farby,
jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy odstaj cych p atów pow oki,
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widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do pow ok o dobrej jako ci
wykonania.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi kk ,
we nian  lub bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym   narz dziem pow oki od
pod a.
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej powierzchni pow oki przez
kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.   PODSTAWA P ATNO CI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawc .

10.  PRZEPISY ZWI ZANE.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami emulsyjnymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych.
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowi zuj ce)
Przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonywania prac malarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.
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Szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania
 i odbioru robót sanitarnych

SST – 3

SST-3.1   Instalowanie urz dze  klimatyzacyjnych 45331220-4
SST-3.2   Instalowanie wentylacji 45331210-1
SST-3.3  Roboty  instalacyjne kanalizacyjne 45332300-6
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SST-3.1   INSTALOWANIE URZ DZE  KLIMATYZACYJNYCH

1.CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa zadania
Przebudowa istniej cego pomieszczenia serwerowni o powierzchni 3.81m2  przy Pracowni Systemów
Informacji  Geograficznej  Zak adu  Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wroc awskiego.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
urz dze  i instalacji klimatyzacyjnej  wraz z monta em przy realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1 na
podstawie dokumentacji projektowej .

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robót wymienionych w pkt. 1.2

1.3.Zakres robót obj tych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej.
Kod CPV - 45331220-4  Instalowanie urz dze  klimatyzacyjnych

1.4.Zakres robót obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
urz dzenia  klimatyzacyjnego wraz z monta em dla serwerowni.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:

Monta  jednostki zewn trznej na poddaszu oraz jednostki wewn trznej  w serwerowni
Monta  przewodów instalacji freonowej
Nape nienie instalacji
Izolacja przewodów
badania instalacji,
wykonanie zabezpiecze  przej cia ppo .,
regulacja dzia ania instalacji.
rozruch instalacji
odbiory instalacji

2.0. MATERIA Y I SUROWCE
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST Wymagania ogólne.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi do wykonania robót b cych tematem niniejszej specyfikacji s :

2.3. Przewody

Do  wykonania  instalacji  freonowej przewidziano :
- rury miedziane dla instalacji ch odniczej czone przez lutowanie  -  za pomoc  lutu twardego

Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych

2.4. Armatura i urz dzenia wg PW

Uk ad freonowy
W sk ad systemu b dzie wchodzi  agregat ch odniczy, klimatyzator oraz uk ad przewodów, armatury, kabli
sterowniczych i zasilaj cych. Agregat ch odnice (jednostka zewn trzna) b dzie ch odzona powietrzem.

Klimatyzator podstropowy.
Izolacja zimnochronna instalacji wykonana z otulin na bazie kauczuku o odpowiedniej trwa ci ogniowej .
Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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3.0. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Wymagania ogólne.

3.2. Wymagania dotycz ce sprz tu do wykonania Robót

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na rodowisko i jako  wykonywanych robót.

4.0. TRANSPORT MATERIA ÓW
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Wymagania ogólne.

4.2. Wymagania dotycz ce transportu materia ów do wykonania Robót

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, z zastrze eniem, e b
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz - w przypadku elementów armatury - kontaktem z
uszczami i smarami.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury
Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki nale y
przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek
nale y unika  ich zanieczyszczenia.
Urz dzenia
Transport klimatyzatora powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Dopuszcza si  transportowanie urz dze
luzem, , zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Izolacja termiczna
Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi rodkami
transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w pomieszczeniach
krytych i suchych.
Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie  p aszczyzny i kraw dzie nie uszkodzone,
a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera  si
w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.

5.2.Wykonanie Robót

Zakres robót przewiduje:
Monta  ruroci gów
Ruroci gi czone b  zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  przeszkody (mo liwe do wyeliminowania), mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj  uszkodze
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub
w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .
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Kolejno  wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca u enia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
za enie tulei ochronnych,

enie rur z zamocowaniem wst pnym,
wykonanie po cze .
W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez
przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  mi dzy zewn trzn cian  rury i wewn trzn
tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo
osiowego ruchu przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza o 6÷8 mm od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia
przez przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa   z uszczelnieniem ppo .
Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów, przy czym na ka dej kondygnacji musi by
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Ruroci gi czone b  przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla po cze  s  okre lone w tomie III „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.
Monta  urz dze  wg PW
Klimatyzatory montowa  w opakowaniu fabrycznym. Je eli opakowanie zosta o zniszczone, nale y urz dzenie w inny
sposób zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Zaleca si , aby opakowanie by o zdejmowane dopiero po zako czeniu
wszystkich prac wyko czeniowych.
Klimatyzatory nale y zmontowa  zgodnie z dokumentacj  i zaleceniami producenta.
Monta  urz dze  ch odz cych
Klimatyzator montowane b   za pomoc  zawiesi oferowanych przez producenta do stropu.
Kolejno  wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,
wykonanie otworów i obsadzenie zawiesi,
zawieszenie modu u,
po czenie modu u z rurami przy cznymi.

- Klimatyzator nale y montowa  w opakowaniu fabrycznym. Je eli opakowanie zosta o zniszczone,
klimatyzator nale y w inny sposób zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Zaleca si , aby opakowanie by o
zdejmowane dopiero po zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych.
- Pod czenia do urz dzenia powinny by  tak ukszta towane, aby po po czeniu z urz dzeniem i skr ceniu

czek nie nast powa y adne napr enia. Niedopuszczalne jest gi cie ga zki po czonej
z urz dzeniem, podgrzewanie urz dzenia, np. palnikiem, a tak e inne dzia ania mog ce powodowa
deformacj  lub zniszczenie pow oki lakierniczej.

Monta  jednostki zewn trznej
Jednostk  zewn trzn  nale y zmontowa  zgodnie z dokumentacj  i zaleceniami producenta.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd musi by  poddana próbie szczelno ci.
Z próby ci nieniowej nale y sporz dzi  protokó .
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ci nale y przeprowadzi  prób , przy parametrach czynnika ch odniczego,
lecz nie przekraczaj cych parametrów obliczeniowych.

Wykonanie izolacji
Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu próby szczelno ci oraz po
potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em odbioru zgodnie z PW.
Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie
powinny pokrywa  odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu konwencjonalnych narz dzi.
Grubo  wykonanej izolacji nie powinna si  ró ni  od grubo ci okre lonej w dokumentacji technicznej wi cej ni  o –5
do +10 mm.

6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST Wymagania ogólne.
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6.2. Kontrola jako ci materia ów i wyrobów
Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta.
 Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych  oraz u yte materia y powinny by  ocenione  i
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znale  odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Nale y wykona :
Badania odbiorcze-szczelno ci
Badania odbiorcze dzia ania instalacji
Badania odbiorcze oznakowa  instalacji
Porównanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacj  techniczn . Sprawdzenie zgodno ci z przepisami i
zasadami technicznymi.
Sprawdzenie dost pno ci instalacji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia.
Sprawdzenie czysto ci instalacji, stanu izolacji, oznakowania oraz zabezpiecze  przeciwpo arowych,
przeciwdrganiowych i akustycznych.
Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu,
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie kompletno ci aparatury, sprawdzenie
zabezpiecze , sprawdzenie schematów, sprawdzenie u ytych przewodów,
sprawdzenie oznakowania.
Sprawdzenie zgodno ci typów na tabliczkach znamionowych z projektem

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest:
kpl     urz dzenie,
m       przewody

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.

Nale y uwzgl dni  :
-okresy gwarancji poszczególnych urz dze ,
-serwisowania w okre lonym czasie (. 24h po zg oszeniu)
-wielokrotny rozruch instalacji na koszt GW
-weryfikacj  rozwi za  na etapie PW

8.2. Wymagania szczegó owe

Obmiar robót okre la ilo  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu monta u instalacji freonowej dla klimatyzatorów, nale y dokona  zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” oraz normami.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi  w stosunku do nast puj cych robót:
przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
bruzdy w cianach: wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz przydatno  robót
i elementów do prawid owego monta u.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego odbioru technicznego
instalacji ch odniczej.
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wykonywania robót,
Dziennik budowy,
dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów ),
protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
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zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz cymi
zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia usterek,
aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia),
protoko y :
bada  odbiorczych
odbioru mi dzyoperacyjnego
odbioru technicznego-cz ciowego
odbioru technicznego-ko cowego

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce sposobu rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada ,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia okre lona w ST Wymagania ogólne.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsi wzi cia okre lono
w ST Wymagania ogólne oraz:

Dokumentacj  odniesienia jest:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.  Tom II Instalacje sanitarne
i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
Przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonywania prac instalacyjnych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pó niejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
PN-EN 378-1:2002 Instalacje zi bnicze i pompy ciep a. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony

rodowiska. Cz  1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
PN-EN 378-2:2002 Instalacje zi bnicze i pompy ciep a. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony

rodowiska. Cz  2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
PN-EN 378-3:2002 Instalacje zi bnicze i pompy ciep a. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony

rodowiska. Cz  3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
PN-EN 378-4:2002 Instalacje zi bnicze i pompy ciep a. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony

rodowiska. Cz  4: Obs uga, konserwacja, naprawa i odzysk
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SST 3.2   SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

1. WST P
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa istniej cego pomieszczenia serwerowni o powierzchni 3.81m2  przy Pracowni Systemów Informacji
Geograficznej  Zak adu  Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wroc awskiego.

1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn .
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej:

Demonta  instalacji wentylacyjnej cznie z urz dzeniami
Monta  wentylatora wraz z automatyk
Monta  t umika akustycznego kana owego ze stali ocynkowanej
Wykonanie skrzynki nawiewnej ze stali ocynkowanej
Monta  kana ów wentylacyjnych okr ych typu Spiro ze stali ocynkowanej
Badania skuteczno ci dzia ania wentylacji i ha asu
Rozruch i uruchomienie
badania instalacji,
regulacja dzia ania instalacji.

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urz dze  pomocniczych s cych
do wykonania robót.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-0  „Wymagania Ogólne”,
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów.

Do wykonania robót okre lonych w punkcie 1.3 przewiduje si  zastosowanie nast puj cych materia ów:
wentylator  nawiewny kana owy
umik akustyczny okr y

kana y okr e z blachy stalowej ocynkowanej
skrzynka nawiewna – wykonanie warsztatowe

Wykonawca zobowi zany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz do zachowania
okre lonych materia ów, producentów, typów urz dze  oraz rozwi za  projektowych.

umik nale y ustawi  zgodnie z technologi  monta u dostawcy.
Instalacje nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowi zkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. tom II. Instalacje sanitarne i przemys owe rozdzia  10.”, odnosz cymi si  do poszczególnych robót
oraz zgodnie ze sztuk  budowlan . Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatów zgodno ci i atestów, aprobat technicznych, wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materia ów i urz dze . Wszelkie urz dzenia oraz narz dzia musz  by  oznaczone znakiem
bezpiecze stwa, a w stosunku do urz dze , które nie podlegaj  obowi zkowi zg aszania do certyfikacji na znak
bezpiecze stwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowi zany dostarczy  odpowiedni  deklaracj
zgodno ci tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowi zkowego stosowania oraz wymaganiami
okre lonymi w ciwymi przepisami. Obowi zkiem Wykonawcy jest upewnienie si , e zastosowane urz dzenia
posiadaj  aktualne certyfikaty zgodno ci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog  by  dostarczone przez dostawców
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w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a tak e je li zachodzi konieczno  zmiany typu b  wielko ci
zamawianego urz dzenia (np. je li w momencie sk adania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie
Wykonawczym urz dzenia nie s  ju  produkowane), nale y niezw ocznie wyst pi  o zgod  na zmian  typu
(producenta) urz dzenia.
Wszelkie zmiany typów, wielko ci urz dze  i materia ów, przyj tych rozwi za  w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagaj  zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 „Wymagania Ogólne”
Do wykonania robót zwi zanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje si  wykorzystanie
nast puj cego sprz tu:
Sprz t do realizacji robót zgodnie z technologi . Sprz t stosowany do robót instalacji  wentylacji   powinien by
sprawny i zaakceptowany przez s by techniczne Inwestora.
Wszelkie prace zwi zane z obs ug  sprz tu i maszyn musz  by  wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak
tego wymagaj  przepisy, posiadaj ce uprawnienia. Urz dzenia, których ruch stwarza zagro enie dla zdrowia
ludzkiego, mog  by  uruchomione dopiero po uprzednim ostrze eniu osób znajduj cych si  w ich bezpo rednim

siedztwie. Prace monta owe przy wykorzystaniu sprz tu mechanicznego musz  spe nia  wymagania bhp
i p.po .

4. TRANSPORT.
4.1. Przewody wentylacyjne.

Pakowanie przewodów:
 indywidualnie w papier pakunkowy lub foli  zabezpieczaj
 przy zamówieniu ró nych rednic przewodów, rury nie izolowane mo na pakowa  teleskopowo

Oznakowanie przewodów:
znak wytwórcy,
rednica nominalna,

rodzaj materia u,
znak dopuszczenia.

4.2. Urz dzenia i elementy wentylacji kana owej
Wentylator

Pakowanie:
w prze roczyst  foli ,

Transport:
Samochodem dostawczym
w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wp ywem czynników atmosferycznych

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i jako ci robót podano w cz ci pt. Wymagania ogólne niniejszej
specyfikacji.
Nale y zapewni  bezpiecze stwo pracy robotników oraz osób postronnych mog cych znale  si  w pobli u
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz cymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

5.2. Szczegó owe wymagania wykonania robót budowlanych.
Podstaw  do wykonania instalacji mog  stanowi  jedynie Projekty Wykonawcze instalacji zgodnie z Projektem
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budow  oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Wykonawczym oraz prac zwi zanych z ich realizacj , zgodnie z aktualnymi wydaniami obowi zuj cych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuk  budowlan .
Instalacje nale y wykona  w taki sposób, aby ich dzia anie spe nia o wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nale y przestrzega  wszelkich
zalece  oraz wykorzystywa  wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie



31

wymagania szczegó owe maj  za zadanie u atwienie okre lenia niezb dnych prac i w adnym wypadku nie
ograniczaj  wymaga  ogólnych.

Monta  przewodów wentylacyjnych
-Wykonawca jest zobowi zany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwa y oznakowa  na kana ach
wentylacyjnych (kierunki przep ywu, oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.)

Monta  przewodów blaszanych
- wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-03434
- w czasie monta u nale y przestrzega  trasowania instalacji w celu unikni cia kolizji; ka dorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji nale y j  przedmucha  oraz za lepi  foli
- przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykona  w otworach, których wymiary s  od 50 do100mm
wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów z izolacj ;
- przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny by  ob one we  mineraln  lub innym materia em elastycznym
o podobnych w ciwo ciach
przewody wentylacyjne powinny by  wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku po aru nie
oddzia ywa y si  wi ksz  ni  1 kN na elementy budowlane, a tak e aby przechodzi y przez przegrody w sposób
umo liwiaj cy kompensacje wyd  przewodu
- przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynku w odleg ci umo liwiaj cej szczelne
wykonanie po cze  poprzecznych; w przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi  co
najmniej 100mm
- powierzchnie stykowe ko nierzy powinny le  w p aszczy nie prostopad ej do osi otworu
- ka dorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nale y j  przedmucha  powietrzem oraz za lepi  foli

Monta  urz dze  i elementów wentylacyjnych
- urz dzenia i elementy wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj  producenta
- urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie  dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- po czenia roz czne poszczególnych elementów i urz dze  powinny by  szczelne, a powierzchnie stykowe
dopasowane
- szczelno  po cze  urz dze  i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada
wymaganiom szczelno ci tych przewodów
- monta  urz dze  nale y wykona  w sposób pewny, uniemo liwiaj cy przenoszenie drga  z urz dze  do
konstrukcji (stosowa  wk adki gumowe lub t umiki drga ) i uniemo liwiaj cy przemieszczenie si  urz dze
- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów mog y by  zdemontowane lub
wymienione, nale y zapewni  niezale nie ich zamocowanie do konstrukcji budynku
- nale y zapewni atwy dost p do urz dze  i elementów wentylacyjnych w celu ich obs ugi, konserwacji lub
wymiany

Monta  wentylatora
- posadowi  na ramie no nej, na wypoziomowanym pod u
- dzia anie wentylatora nie powinno powodowa  nadmiernych drga  i ha asu
- przy cza  wentylator do kana ów wentylacyjnych za pomoc  kró ców elastycznych amortyzacyjnych
- bezpiecze stwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by  zapewnione przez:
-monta  wy cznika serwisowego umo liwiaj cego od czanie zasilania wentylatora , zabezpieczaj cego
przed przypadkowym jego uruchomieniem przez uk ad zdalnego sterowania lub automatyk
-instrukcj  monta u, rozruchu i eksploatacji

Monta  podwiesze  i konstrukcji wsporczych
- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowi zany do opracowania i uzgodnienia z
konstruktorem we w asnym zakresie
- wykorzysta  kompletny system instalacyjny
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by  odpowiednia do materia u konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania
- kana y nale y mocowa  na wspornikach lub podwiesza  za pomoc  uchwytów do konstrukcji stropu
- odleg  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem ich
wytrzyma ci i wytrzyma ci przewodów tak, aby ugi cie sieci przewodów nie wp ywa o na jej
szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i konstrukcj
- zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia wynikaj ce z
ci arów:
- przewodów;
- elementów instalacji np. t umików, przepustnic itp.;
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- elementów sk adowych podpór lub podwiesze ;
- osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie konserwacji lub
czyszczenia
- wszystkie kana y i urz dzenia nale y podwiesza  w sposób trwa y i pewny
- nale y wyeliminowa  mo liwo  przenoszenia drga  z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodz ce pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych czników, z przek adk  d wi koch onn  np.g umow )
- kana y przy czane do urz dze  za pomoc  kró ców elastycznych amortyzacyjnych podpiera  na

asnych elementach monta owych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znale  odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowa :

Kontrol  elementów sk adowych dostarczanych przez producenta
Kontrol  wytrasowania miejsc monta u
Kontrola monta u urz dze
Kontrola poprawno ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacj  Projektow

Materia y przeznaczone do wykonania prac musz  posiada  odpowiednie atesty oraz by  zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia ów oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostk  obmiarow  dla poszczególnych elementów instalacji s : szt. – dla urz dze ; m2 – dla blachy; mb – dla
rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materia ów masowych.

8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH
8.1. Odbiór robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót  powinny by  odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu ich przez Wykonawc   Robót do odbioru. Odbiór robót powinien
obejmowa :
-prawid owo  wytrasowania po enia kana ów, centrali i wentylatorów
-prawid owo  wykonania po cze
-prawid owo  monta u elementów
-sprawdzenie wydajno ci i nastawy czasu pracy
-zgodno  wykonanej instalacji z dokumentacja projektow
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne
z wymaganiami. Je eli chocia  jedno badanie da o wynik negatywny, wykonane roboty nale y uzna  za nie zgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z
norm  i Dokumentacj  Projektow  i przedstawi  je do ponownego odbioru.

8.2. Zobowi zania wykonawcy po zako czeniu robót.
Przedsi biorstwo wykonawcze b dzie musia o zapewni , po odbiorze, obecno  wykwalifikowanego technika,
uczestnicz cego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu maj cego obs ugiwa  sprz t i urz dzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawc .
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Przepisy (z uwzgl dnieniem pó niejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
po arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urz dze  i materia ów.
Polskie Normy wprowadzone do obowi zkowego stosowania:
PN-B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania.
PN-B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach. Dopuszczalne
warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach.
PN-B-0141 l: 1999Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego.
PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszczeniach
przeznaczonych do sta ego przebywania ludzi.
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SST-3.3  ROBOTY  INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1.0. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa istniej cego pomieszczenia serwerowni o powierzchni 3.81m2  przy Pracowni Systemów
Informacji  Geograficznej  Zak adu  Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wroc awskiego.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji wewn trznych kanalizacji sanitarnej odprowadzenia skroplin przy realizacji zadania wymienionego w
pkt.1.1 na podstawie dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót obj tych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni wykonanie nast puj cych prac:

czenie odprowadzenia skroplin do istniej cej instalacji kanalizacji sanitarnej
monta  ruroci gu skroplin z klimatyzatora
monta  syfonu przeciwzapachowego
oznakowanie robót,
dostawa materia ów,
odbiory.

1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV).
Klasyfikacja robót zgodnie z ST.
Instalacja kanalizacyjna kod CPV 45332300-6.

1.6. Definicje okre le  podstawowych.
yte w Specyfikacji okre lenia  s  zgodne z obowi zuj cymi normami, przepisami, ST Wymagania ogólne oraz

Dokumentacj  Projektow  zadania wymienionego w pkt 1.1.
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami.

2.0. MATERIA Y I SUROWCE
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST Wymagania ogólne.

2.2. Rodzaje materia ów
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materia y do wykonywania Robót.

czenie odprowadzenia skroplin do istniej cej instalacji kanalizacji sanitarnej
Instalacja skroplin z rur PP PN 10 z polipropylenu  typ 3,

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów
Wszystkie materia y do wykonania Robót powinny odpowiada  wymaganiom zawartych w normach i aprobatach
technicznych.
Materia y mog  by  przyj te na budow  je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji
technicznej

 w ciwie oznakowane i opakowane
spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane w odpowiednich dokumentach odniesienia
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  nale y potwierdzi  wpisem do dziennika budowy.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów i urz dze  do robót.

3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Wymagania ogólne.

4. TRANSPORT MATERIA ÓW
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Wymagania ogólne

4.2. Wymagania dotycz ce transportu materia ów do wykonania Robót
Materia y do wykonania Robót nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz wskazaniami wybranego
producenta materia ów.
Transport urz dze  i materia ów, mo e by  wykonany dowolnymi rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania
si  po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez In yniera.
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Rury nale y przewozi  w krytych lub otwartych rodkach transportu w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
Rzucanie rur w czasie adunku b  roz adunku jest niedopuszczalne.
Rury mo na pakowa  luzem b  przygotowa  jednostki adunkowe.

Urz dzenia i armatura
Transport urz dze  powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Zaleca si  transportowanie na paletach
dostosowanych do ich wymiaru.
Materia y pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych
w pojemnikach.
Urz dzenia nale y sk adowa  w magazynach zamkni tych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.

5.2. Wykonanie Robót
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji program robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich
roboty b  wykonywane.

5.2.1.Ruroci gi odprowadzenia skroplin
Monta  ruroci gów instalacji odprowadzenia skroplin.
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj  uszkodze
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne elementy).
Rury przed ich bezpo rednim u yciem do monta u nale y wewn trz i na stykach
starannie oczy ci , rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:
-wyznaczenie miejsca u enia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
-przecinanie rur,
-za enie tulei ochronnych,
-wykonanie po cze .
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów nale y wykonywa  wy cznie przy u yciu czników.
Rury ochronne zak adane w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej powinny mie  grubo cianki
dostosowan  do przewidywanych obci  nie mniejsz  jednak ni  6 mm. rednica wewn trzna rury ochronnej
powinna by  wi ksza od rednicy zewn trznej rury przewodowej.
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W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze  rur. Je eli w miejscach
tych s  za one tuleje, woln  przestrze  mi dzy zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y ca kowicie wype ni
elastycznym niepalnym szczeliwem.
Przewody poziome nale y montowa  na podporach w odpowiednim rozstawie zgodnie z PW.
Przej cia przewodów przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporno ci ogniowej min EIS60 nale y
wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei i mas zabezpieczaj cych.
Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów.
Po czenia rur
Do po czenia rur przez zgrzewanie polifuzyjne (matryc  grzewcz )
Po czenia rur i kszta tek wykonywane s  poprzez:
-kszta tki do zgrzewania – kszta tki z cz ci  kielichow  do zgrzewania za pomoc  zgrzewarki z matrycami grzewczymi
lub kszta tki do zgrzewania elektrooporowego;
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem musi by  poddana próbie szczelno ci.
Przewody i ich po czenia nie powinny wykazywa  przecieku.
Z prób szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .
5.2.2.Monta  armatury i osprz tu
Monta  urz dze  osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji wody  powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.
Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y
spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie.
Nale y wykona :
Badania odbiorcze-szczelno ci instalacji odprowadzenia skroplin
Badania odbiorcze dzia ania instalacji odprowadzenia skroplin
Badania odbiorcze oznakowa  instalacji odprowadzenia skroplin
Kontroli podlegaj  materia y dostarczone na budow .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.

7.2. Wymagania dotycz ce Robót
Jednostk  obmiaru jest:
m       przewody odprowadzenia skroplin
kpl     urz dzenia komplet
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
Nale y uwzgl dni  :
-okresy gwarancji poszczególnych urz dze ,
-serwisowania w okre lonym czasie (. 24h po zg oszeniu)
-wielokrotny rozruch instalacji na koszt GW
-weryfikacji rozwi za  na etapie PW
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8.2. Wymagania dotycz ce odbioru robót
Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawc .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia okre lona w ST Wymagania ogólne.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsi wzi cia okre lono w  ST-
Wymagania ogólne oraz:

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pó niejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 poz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
BN-76/8860 elementy mocuj ce ruroci gi
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.
PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciep ej i zimnej
Polipropylen (PP) – Cz  1: Wymagania ogólne. PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciep ej i zimnej - Polipropylen (PP)
– Cz  2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciep ej i zimnej - Polipropylen (PP) – Cz  3: Kszta tki.
PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciep ej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz  5: Przydatno  systemu do stosowania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006.

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania wszystkich obowi zuj cych norm i przepisów zwi zanych z
wykonaniem robót okre lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowie  na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku
stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
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Szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania
 i odbioru robót elektrycznych

SST – 4

Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0
Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315100-9
Inne instalacje elektryczne 45317000-2
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Roboty elektryczne

45310000-3       Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0       Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9       Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317000-2       Inne instalacje elektryczne

1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych dla projektu „Przebudowy pomieszczenia serwerowni Pracowni
Systemów Informacji Geograficznej Zak adu Geoinformatyki i Kartografii UWr. (III-cie pi tro budynku)”  przy pl.
Uniwersyteckim  1 we Wroc awiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
instalacji  elektrycznych dla projektu „Przebudowy pomieszczenia serwerowni Pracowni Systemów Informacji
Geograficznej Zak adu  Geoinformatyki i Kartografii UWr. (III-cie pi tro budynku)”

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz ST -0. “Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow ,
ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST –0 ”Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y
Materia y do wykonania robót elektrycznych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , opisem
technicznym i rysunkami.
Materia ami s :

Przewód kabelkowy  YDY o5x6mm2  -  zasilanie projektowanej tablicy TG/S
przewód elektryczny YDY o5x2,5mm2  -  zasilanie klimatyzatora zewn trznego
przewód OWY4x0,75-  klimatyzator wewn trzny
przewody elektryczne YDY 3x2,5mm2  -  obwody gniazd wtyczkowych
rury os onowe
puszki instalacyjne  75x75
gniazda wtyczkowe PCE 32A,230V
rozdzielnica natynkowa 2x12modu ów
przycisk , wy cznik pr du PPWP
UPS 20kVA/16kW, 400V/400V

Wszystkie zamontowane urz dzenia elektryczne musz  by  przystosowane do projektowanej zmiany napi  zasilania.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a
wytwarzania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materia y powinny posiada  w asno ci okre lone w
specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone zostan  przez Inspektora.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne .
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów

4. TRANSPORT
Materia y  na budow  powinny by  przywo one odpowiednimi rodkami transportu,
zabezpieczone w sposób zapobiegaj cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane  roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega  bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urz dzeniami, powinna by  przejrzysta, prosta i dost pna dla prawid owej konserwacji oraz
remontów. Wskazane jest, aby przebiega a w liniach poziomych i pionowych.
5.2. Przej cia przez ciany
Przej cia przez ciany powinny spe nia  nast puj ce wymagania:

wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, musz  by
            chronione przed uszkodzeniami.

Instalacje na cianie  prowadzi  w listwach PCV na tynku.
wszystkie przej cia przewodów  przez strop nad serwerowni  musz  wykonane w klasie EI120.

5.3. Monta  sprz tu, osprz tu
Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa  do pod a  w sposób trwa y zapewniaj cy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprz tu i osprz tu mog  s  konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na pod u, przykr cone do pod a za pomoc  ko ków i rub rozporowych oraz ko ków
wstrzeliwanych. Nie dopuszcza si  mocowania haków za pomoc  ko ków rozporowych z tworzywa sztucznego.
5.4 Podej cie do odbiorników
Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykonywa  w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Do odbiorników zamocowanych na  cianach, stropach podej cia nale y wykonywa
przewodami u onymi na  tych cianach, stropach.
5.5. Uk adanie przewodów
Przewody izolowane kabelkowe pod tynkiem.
W zale no ci od rodzaju pomieszcze  instalacj  nale y wykona :
 – w wykonaniu zwyk ym,
 – w wykonaniu szczelnym.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej podtynkowej nale y: przewody i kable
uszczelnia  w sprz cie i osprz cie oraz aparatach za pomoc  d awików. rednica

awicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by  dostosowana do rednicy
zewn trznej przewodu lub kabla. Po dokr ceniu d awic zaleca si  dodatkowe
uszczelnianie ich za pomoc  odpowiednich uszczelniaczy.
–Wykonanie instalacji p/t wymaga  b dzie:
– u enia przewodów i zainstalowania osprz tu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji  na  istniej cych cianach  niezb dne b dzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i lepych wn k pod osprz t oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale y przewody i kable uszczelnia  w osprz cie oraz aparatach za
pomoc  d awików. rednica g owicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by   dostosowana do rednicy
zewn trznej przewodu. Po dokr ceniu d awic zaleca si  dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc  odpowiednich
uszczelnie .
5.6. czenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wn trzowych, czenia przewodów nale y dokonywa
w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa  po cze
skr canych. W przypadku, gdy odbiorniki  elektryczne maj  wyprowadzone fabrycznie na
zewn trz przewody, a samo ich pod czenie do instalacji nie zosta o opracowane
w projekcie, sposób pod czenia nale y uzgodni  z projektantem.
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Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one  na  naci gi i dodatkowe
napr enia. Do danego zacisku nale y przy czy  przewody o rodzaju wykonania, przekrojui liczbie, dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s  przy czone za pomoc oczek, pomi dzy oczkiem a
nakr tk  oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa  si  podk adki metalowe zabezpieczone przed korozj  w sposób
umo liwiaj cy przep yw pr du.

ugo  odizolowanej y przewodu powinna zapewnia  prawid owe przy czenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa  uszkodze  mechanicznych. W przypadku
stosowania  ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza  warstwy cyny.
Ko ce przewodów miedzianych z ami wielodrutowymi (linek) powinny by  zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca si  zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.7. Przy czanie odbiorników
Miejsca po cze  przewodów z zaciskami odbiorników powinny by  dok adnie oczyszczone. Samo po czenie musi
by  wykonane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os abieniem
si y docisku, korozj  itp. Po czenia mog  by  wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych.
5.8. Próby monta owe
Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi  próby monta owe obejmuj ce badania i pomiary.
Zakres prób monta owych nale y uzgodni  z inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
–pomiar rezystancji izolacji instalacji
–pomiary skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej przez szybkie wy czenie
–pomiary skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej przez szybkie wy czenie

wy cznikiem ró nicowopr dowym

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Sprawdzenie i odbiór robót powinno by  wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepisów [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinno podlega :
–zgodno  wykonania robót z dokumentacj  projektow ,
–w ciwe pod czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
–za czanie punktów wietlnych zgodnie z za onym programem
–wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ci ochrony

przeciwpora eniowej z przekazaniem wyników do protoko u odbioru.
Przed przyst pieniem do pomiarów i bada , Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiarów. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki
bada .

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót obejmuje ca  wydzielon  instalacj  elektryczn . Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s  do ksi ki
obmiarów. Ksi ka obmiarów jest niezb dna do udokumentowania wykonanych robót ulegaj cych zakryciu lub
zanikaj cych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

ugo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b  obmierzone poziomo, wzd  linii osiowej i podawane w [m].
Obj to ci b  wyliczane w [m³], a powierzchnie w [m²], a sprz t i urz dzenia w [szt]. Przy podawaniu d ugo ci,
obj to ci i powierzchni stosuje si  dok adno  do dwóch znaków po przecinku. Ilo ci które maj  by  obmierzane
wagowo, b  wa one w kilogramach lub tonach.
Ilo  robót i materia ów niezb dnych do wykonania zadania nale y okre li  na podstawie norm zawartych w
odpowiednich Katalogach  Nak adów Rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Do obowi zków Wykonawcy nale y zg aszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wy ej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.2. Odbiory cz ciowe
Nale y okre li  ewentualne odbiory cz ciowe
8.3. Odbiory ko cowe
Odbiór ko cowy przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie o
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wykonanie robót budowlanych.
8.4. Odbiory ostateczne - pogwarancyjne
Ocena wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem ewentualnych wad stwierdzonych przyodbiorze ko cowym.
8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
Projektowej umo liwiaj cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych.
8.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru wykonanych instalacji elektrycznych Wykonawca jest obowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- o wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania instalacji
- projekt powykonawczy, instrukcje specjalistyczne.
- szczegó owe specyfikacje techniczne
- dziennik budowy i ksi  obmiarów
- wyniki bada  i pomiarów kontrolnych

9. Podstawa p atno ci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawc .

1 0. Przepisy zwi zane
PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa
PN-IEC 60898:2000 Sprz t elektroinstalacyjny
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na  sta e. Przewody o
izolacji i pow oce polwinitowej, okr e.
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na sta e. Przewody
jedno owe o izolacji polwinitowej.
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i pow oce polwinitowej na napi cie znamionowe 0.6/1 kV.

UWAGA!!
"Wymienione w dokumentacji normy s  do opisania:

- podstawy wykonania dokumentacji
- wymaga  okre lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpo arowych.

Zastosowane materia y budowlane jak i ca y obiekt budowlany musz  spe nia  wymagania okre lone w
ROZPORZ DZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiaj cym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj ce
dyrektyw  Rady 89/106/EWG
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówie  publicznych, Zamawiaj cy dopuszcza rozwi zania równowa ne
opisanym przy pomocy przywo anych norm, z tym e Wykonawca jest obowi zany wykaza , ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materia y spe niaj  wymagania okre lone przez Zamawiaj cego."

opracowa y:

specyfikacje ST-0, SST-1, SST-2 Marta Kwolek-Januszkiewicz

specyfikacje  SST-3 El bieta Bester

specyfikacje  SST-4 Barbara Majchrzak


