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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.    CZ  OGÓLNA

1.1   Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wy-
konania i odbioru robót remontu elewacji wraz  z  kolorystyk  elewacji, malowanie
pomieszcze , remont dachu.

1.2   Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych specyfikacjami technicznymi (ST).
W sk ad robót wchodz  ;

roboty przygotowawcze,
roboty rozbiórkowe - wykuwaj ce
roboty tynkarskie,
roboty malarskie
roboty dekarskie

1.3   Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do
wykonywania robót Wykonawca winien zapozna  si  z dokumentacj  techniczna oraz ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.

Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie  :
wykonanie zadasze  i zabezpiecze  ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy ;

wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wska e punkt poboru wody i energii elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili
odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na

asny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na
dokumentacj  projektow :
-   dostarczon  przez Zamawiaj cego,
-   sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do 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.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj
projektow  i ST. Wielko ci 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  zgod-
no  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z do-
kumentacj  projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to
takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabez-
pieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w cen  umown .

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 wykonywania robót Wykonawca b dzie:
a)   utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne 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, a wynikaj cych ze ska enia,
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
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Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,

mo liwo ci  powstania po aru.
Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady z
rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które
dysponuje sk adowiskiem na odpady. Koszt zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów ponosi
Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa ,
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie
gruntu, materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne
zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y

dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki po-
woduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment
budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpie-
cze 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.
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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.
Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pa stwowej i samorz dowej, 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. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze
lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robót obejmuje wzmocnienie sp kanych i zarysowanych cian
zewn trznych wraz z kolorystyk  elewacji. Wobec powy szego Wykonawca robót
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.
Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.

W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika lub jezdni wynikaj cej z
przyj tej technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt
organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane z zaj ciem pasa
chodnika i jezdni nie obci aj  Zamawiaj cego.

1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wykorzysta istniej cy dziedziniec jako plac budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiaj cego z zachowanie doj  i wjazdów do czynnych pomieszcze . W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniej cego ogrodzenia Wykonawca robót przywróci
ogrodzenia do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robót  nale y zabezpieczy  chodnik oraz ulic   przed uszkodzeniami. W
przypadku powstania uszkodze  z przyczyn niezale nych przez Zamawiaj cego, Wykonawca dokona
naprawy we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z napraw  chodnika i ulicy dojazdowej ponosi
Wykonawca.
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1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z
zachowaniem jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na
technologi  realizacji prac przyj to metod  pracy równomiernej.
Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót
oraz przyj tego zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z
ró nych zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces
jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci
procesu roboczego. W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów
wykwalifikowanych takich jak :

zespó  wykonuj cy roboty murarski – tynkarskie   -   6 robotników
zespó  wykonuj cy roboty betoniarsko - zbrojarskie   -   3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty izolacyjne   -   3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty malarskie   -   3 robotników

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.

Dzia  robót -  45
Grupa robót -  45.2, 45.4, 45.5
Klasa robót - 45.25, 45.26, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45,

1.7   Okre lenia podstawowe.

Ilekro  w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :
a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;

Budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi -
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem
lub obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale
zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub
urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze )
oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym
cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow .
Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice,

hu tawki, drabinki, mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany

           przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci
           technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt
           budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
           sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne,
          urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce
na przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budow-
lanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowi cych bie cej konserwacji.
Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi -
zane z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce
oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe i place pod mietniki.
Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s
roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to
rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, za-
rz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, prze-
widuj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwa-
laj  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych ni  budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów
cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod
monta u - tak e dziennik monta u.
Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu
górniczego.
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Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn
wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu
stanowi cym integraln  ca  u ytkow .
Organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in y-
nierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).
Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych
zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego
za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.
Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania
robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .
Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora
nadzoru ksi  z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wy-
konawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie
dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z
ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
Materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
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Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn

 autorem dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.
Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do
wykonania robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu
budowlanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i
mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2.     WYMAGANIA  DOTYCZ CE  W CIWO CI  MATERIA ÓW

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zama-
wiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w ST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania ST w
czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
-   Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
-   Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
-   Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
-   Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozy-
skanie materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek z a.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub
szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
wiru b  formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po

uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wy-
wiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one po-
trzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i

ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów
materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3.     SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 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 spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy
dotycz ce jego u ytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

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.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

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. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na
osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  pro-
jektow , wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.     KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST.
Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera :

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci

wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie
bada ),

- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog
wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót
badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  laboratoryjnych
materia ów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do
umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim
przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1.  posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z

kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
•    Polsk  Norm  lub
•   aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST.
3.  znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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 nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
•    dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów
robót,
•    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 nadzoru,
•    daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•    zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i

ostatecznych odbiorów robót,
•    wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
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•    zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

•    dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

•    dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•    dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

bada  z podaniem kto je przeprowadza ,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece
Wykonawcy robót.

[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w
jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orze-
czenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce
dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie 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 nadzoru i przedstawiane
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7.     OBMIAR  ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
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.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wyma-
ganiom ST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
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Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wyko-
nywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
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
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 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 nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych,
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przy-

tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.  dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-

pe niaj ce lub zamienne),
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3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jako ci (PZJ),
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na

znak bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i prze-
kazania tych robót w cicielom urz dze ,

8.  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego 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 i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad,
które ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w doku-
mentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
•    koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikaj cych z post pu robót,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr

109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz.
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z
pó niejszymi zmianami).

4.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz.
401).

B-1     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2
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Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog
by  wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków,
wznoszenie cian i cianek dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne
dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek
wodoci gowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji,
które wymagaj  stosowania materia ów i technologii murowania odbiegaj cych od przyj tychw
budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

1.   MATERIA Y

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod
ciasta wapiennego wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku.,
nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicz-
nie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu
ceglanego lub betonowego, li itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno  b dzie
potwierdzona wynikami bada  laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny
by  zgodne z obowi zuj  norm  pa stwow .
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej
dotycz cej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest u ycie wód morskich,
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje,

glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych warun-
kom wymienionych w normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la
lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie
ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym
zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
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Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

1.2  Ceg a ceramiczna pe na - licówka

Ma znormalizowane wymiary 25x12x6,5 cm.
Jest produkowana w klasach (klasa ceg y – liczba okre laj ca wytrzyma  ceg y na
ciskanie w MPa) 5; 7,5; 10; 15; 20

Przyj to ceg  licowan  kl. 200.
Buduje si  z niej ciany no ne zewn trzne i wewn trzne, ciany piwnic. Nadaje si  te  na
uzupe nienia ubytków cegie  w cianach..

Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do p aszczyzny
uk adania cegie  w murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni ceg y.  Ka da
ceg a powinna by  cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyj to ceg
ceramiczn  pe
klasy 15. Ceg a przy uderzeniu m otkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda  d wi k czysty
/metaliczny/, a nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona
z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki. Mo e natomiast wyst pi  p kni cie
ceg y lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co ceg a
nowa. Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu, je eli zosta o
ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem
przechodz cym przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
a) dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych,
b) dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:

a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
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b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma by
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by  zbadana
na obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie powinny
wyst pi  wykwity i naloty. Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie mo na zdj  z
powierzchni próbki za pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
PN –68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy 10 — nie
wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si  stosowa  ceg
o nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16%.

Wymiary i dopuszczalne odchy ki :
ugo 250 mm +/- 6 mm

szeroko 120 mm +/- 4 mm
grubo   65 mm +/- 3 mm

2.  SPRZ T

Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub r czna,
inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/.

3.  TRANSPORT

Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki
elektryczne lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i
dwuko owych wózków – japonek.

4.   WYKONANIE ROBÓT

4.1 Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych

Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych, z wyj tkiem cian najwy szej
kondygnacji, nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie .
Po ówek i cegie  u amkowych mo na u ywa  przy zastosowaniu cegie  ca ych w liczbie
równej co najmniej 50% ca kowitej liczby cegie  i przy wystarczaj cym przewi zaniu
spoin:
 a) w cianach najwy szej kondygnacji,
b)  w murach podokiennych,
c)  w murach przeciwpo arowych,
d)  na poddaszu, pod warunkiem eby napr enie we wszystkich tych przypadkach by o
mniejsze od 2/3 napr enia dopuszczalnego wed ug normy PN-87/B-03002. 3.
W filarach i s upach niedopuszczalne jest zast powanie ca ych cegie  po ówkami. Stoso-
wanie cegie  po ówkowych i mniejszych mo e by  dokonywane tylko w liczbie koniecznej
do uzyskania prawid owego wi zania.

4.2 Stosowanie w murach cegie  uzyskanych z budowli rozebranych
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Ceg y ca kowite i u amkowe powinny by  oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich
mog  wykazywa lady zaprawy, cementu lub wapna. Ceg y zanieczyszczone sadz  mog
by  u yte tylko do murów nietynkowanych i takich, gdzie wygl d powierzchni nie
odgrywa roli, a wi c do murów fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieu ytkowego
itp.
Mury z cegie  odzyskowych, ca kowitych i u amkowych powinny by  wykonywane na za-
prawie co najmniej cementowo-wapiennej marki nie ni szej ni  3.
Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y prze-
strzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci
ró ni cej si  wi cej ni  o 5 mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne.
Dopuszcza si  stosowanie po czenia za pomoc  p askowników wpuszczonych w spoiny
obu murów.

4.3 Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki nadpro owe nale y opiera  na murach z ceg y, za pomoc  poduszek
betonowych.
Ko ce belek stalowych powinny by  omurowane ceg  u on  na zaprawie cementowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1  Podstawa odbioru robót murowych

1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez

producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory

te nie by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez bu-

dow  (np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych
wyrobów),

 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

5.2 Wymagania  ogólne

Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj
projektowo-kosztorysow . W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania
okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj  o dalszym sposobie
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Bloczki oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu.
Ceg  oraz elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury nale y
uk ada  warstwami, z przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem
pionu i poziomu. Mury powinny by  wznoszone mo liwie równomiernie na ca ej  d ugo ci.
Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w trakcie  wykonywania   budynku   nie   mo e
przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w
miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y zostawia  strz pi  zaz bione
ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania wi kszej ró nicy poziomów,
ni  podano wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub stosowa  przerwy dylatacyjne. Przy
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murach licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o wymiarach umo liwiaj cych
konstrukcyjne zwi zanie z murem, warstwa licowa powinna by  murowana cznie z ca ci
muru na tej samej zaprawie.

.

5.3 Wymagania  szczegó owe

W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega
nast puj cych wymaga : Mury z ceg y
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e by
wi ksza ni  17 mm i mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo  10 mm
i nie mog  by  grubsze ni  15 mm i cie sze ni 5 mm. Dla s upów o przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne odchy ki w grubo ci spoin
nale y zmniejszy  o po ow .
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie,
powinna by  przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu jednak
maksymalnej grubo ci spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by  ca kowicie
wype niony zapraw .
Liczba cegie  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 %, a w
murach zbrojonych 10 % ilo ci cegie  w tym murze.
Nie wolno zast powa  cegie  ca ych po ówkami. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci muru
okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów pe nych o grubo ci
wiartki, pó  i jednej ceg y nie mog  przekracza  wielko ci dopuszczalnych odchy ek od

odpowiednich wymiarów ceg y u ytej do danego muru. Przy grubo ci muru ponad 1 ceg a
dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych

B a d a nie  k o ns t r u k c j i  mu r o w yc h  o be jmu je  :
sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych,
nadpro y,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

5.5  Ocena wyników bada

Ocen  otrzymanych wyników z przeprowadzonych bada  nale y wykona  zgodnie z
obowi zuj cymi normami.

6.  KONTROLA JAKO CI

6.1 Materia y ceramiczne
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Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ceg y,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark
i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych
przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych

robót wyko czeniowych.
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Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obj te B.1.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.   PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy
na wysoko  do 18 m,

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020  Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020  Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

B- 2    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.41
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Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru tynków zwyk ych zewn trznych.

Zakres robót obj tych
Tynki zwyk e, których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz  lub
kszta tuj  form  architektoniczn  tynkowanego elementu, nanoszon  r cznie lub
mechanicznie, do której wykonania zosta y u yte zaprawy odpowiadaj ce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
Tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod a, rodzaj zaprawy, liczb  warstw
i technik  wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe.
Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Pod a w zale no ci od ich rodzaju powinny by  przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a
uj tych w dokumentacji projektow-kosztorysowej tj :

wykonanie tynków
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.     MATERIA Y

Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez
bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie
0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie
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ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym
zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg sto ka pomiarowego mo na przyjmowa  wg tablicy 1.

1.4 Zaprawa TEN-10

ATLAS TEN-10 jest szybkotwardniej  zapraw  budowlan , przeznaczon  do napraw pod y
z betonu lub elbetu oraz do wykonywania silnie obci anych posadzek i podk adów
pod ogowych. Zalecana jest zw aszcza wówczas, gdy istnieje konieczno  bardzo szybkiego
wykonania prac zwi zanych z renowacj  lub odtworzeniem uszkodzonych elementów
betonowych lub elbetowych, np. s upów, podci gów, podk adów i posadzek. ATLAS TEN 10
nadaje si  doskonale do napraw kraw dzi i ca ych powierzchni p yt balkonowych, tarasów,
stopni i spoczników schodowych, kraw ników itp. Stosowanie ATLASA TEN-10 wskazane
jest zw aszcza w przypadku naprawy ramp i podjazdów prze adunkowych oraz przy
wykonywaniu pod y ze spadkiem. Grubo  warstwy zaprawy powinna wynosi  5÷30 mm.
Zapraw  ATLAS TEN-10 mo na u ywa  wewn trz i na zewn trz budynków.

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przeno nych zbiorników na wod .

3.   TRANSPORT

3.1 Transport materia ów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  zgodnie z norm  BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.   WYKONANIE ROBÓT

4.1 Warunki przyst pienia do robót
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-    Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
-   Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
-   Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu
doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.
-   W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-

monta owych w okresie obni onych temperatur".
-   Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.
-   W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

4.2 Przygotowanie pod a
Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
-   W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.
-    Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. roztworem
szarego myd a lub wype niaj c je lamp  benzynow .
-   Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

4.3 Wykonywanie tynków zwyk ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z
danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu
powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100.
Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób standardowy.
Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków
wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn trznych -
w proporcji 1:1:2.

4.4  Technologia wykonania tynków.
W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki trzywarstwowe zatarte na g adko. Tynki
trzywarstwowe nale y wykona  z podk adu, obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z
zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10 –12 cm zag bieniu sto ka
pomiarowego. Grubo  obrzutki powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
nale y wykona  z zaprawy wapienno - cementowej. Zaprawa powinna mie  konsystencj
odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm.



30

4.5  Uzupe nienia zapraw  TEN 10.

PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  suche i no ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mog cych
os abi  przyczepno  podk adu, zw aszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, t uszczów, wosku,
substancji bitumicznych, resztek farby. Lu ne elementy oraz fragmenty pod a o s abej
wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie, np. sku . W przypadku wykonywania posadzki lub
podk adu pod ogowego, ciany i inne elementy wyst puj ce w polu wykonywanych prac
powinny by  oddzielone (zdylatowane) od wylewki, np. profilami dylatacyjnymi ATLAS lub
cienkimi paskami ze styropianu. Nale y dodatkowo zaznaczy  na cianach miejsca przebiegu
istniej cych w pod u dylatacji, aby przenie  je pó niej na warstw  podk adu. Powierzchnia
pod a powinna by  szorstka i porowata. Istniej ce rysy i sp kania nale y mechanicznie
poszerzy  do min 5 mm szeroko ci. G adkie pod a nale y zgroszkowa  w celu uzyskania
chropowatej powierzchni. Bezpo rednio przed wykonaniem w ciwej warstwy zaprawy
pod e nale y ka dorazowo zwil  wod  i nanie  na nie warstw  kontaktow , uzyskan
przez rozrobienie: 10 kg ATLAS TEN-10 + 1,8 litra wody + 0,9 litra EMULSJI
ELASTYCZNEJ ATLAS. Taka ilo  wystarcza na pokrycie ok. 10 m².
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zapraw  do wykonania w ciwej warstwy przygotowuje si  przez wsypanie suchej mieszanki
do naczynia z odmierzon  ilo ci  wody (w proporcji 3,00÷3,75 l wody na opakowanie 25 kg)
i wymieszanie, a  do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno  t  najlepiej wykona
mechanicznie, za pomoc  wiertarki z mieszad em lub w betoniarce. Masa nadaje si  do u ycia
zaraz po wymieszaniu i nale y j  wykorzysta  w ci gu 40 minut. Proporcje dodawanej wody
nale y dobra  do wiadczalnie, kieruj c si  po dan  konsystencj  zaprawy, rodzajem pod a
i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niew ciwej ilo ci wody do przygotowania masy
prowadzi do obni enia parametrów wytrzyma ciowych posadzki lub podk adu.
SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane i zwil one wod  pod e nale y nanie  warstw  kontaktow . Masa
sporz dzona wg podanych wy ej proporcji ma konsystencj  p ynn  i mo na nanosi  j  p dzlem.
Nast pnie, na  wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, nale y wykona  w ciw  warstw
zaprawy ATLAS TEN-10, u ywaj c do tego celu pacy stalowej i dbaj c o dok adne wype nienie
(na wcisk) istniej cych rys i sp ka . Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed na eniem

ównej warstwy naprawczej  wymagane jest powtórne jej wykonanie. Kolejne partie zaprawy
nale y czy  ze sob  przed rozpocz ciem wi zania materia u. W zale no ci od panuj cych
warunków temperaturowo-wilgotno ciowych zaprawa zaczyna wi za  ju  po ok. 1 godz.  W
tym czasie wst pnie zwi zan  powierzchni  mo na w zale no ci od wymaga  wyg adzi  lub
zatrze . Wykonywan  powierzchni  chroni  w trakcie prac i bezpo rednio po ich zako czeniu
przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby nale y j
zwil  wod  lub przykrywa  foli ).
W przypadku zastosowania ATLASA TEN-10 do wykonywania posadzek lub podk adów
pod ogowych okre lonych w PN-62/B-10144, prace nale y prowadzi  zgodnie z technologi
robót pod ogowych, pami taj c o szybszym czasie wi zania stosowanej zaprawy i wykonaniu
odpowiednich dylatacji. U ytkowanie posadzki – wchodzenie na ni  mo na rozpocz  ju  po
ok. 3 godzinach od wykonania.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie
zwalniaj  z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

4.6  Tynk mozaikowy na cokole.

Tynki mozaikowe na cokole budynku.
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Warunki ogólne. Przygotowanie tynku. Nak adanie tynków mozaikowych jest z pozoru proste
- wystarczy równe pod e, paca stalowa i odrobina zdolno ci manualnych. Samo
przygotowanie tynku polega jedynie na otwarciu wiadra i przemieszaniu jego zawarto ci.
Uwaga! Po otwarciu pojemnika nie zobaczymy oczekiwanego koloru, lecz sin  klej  mas .
Tynki nabieraj  odpowiedniej barwy dopiero po wyschni ciu ywicy. Kto ma w tpliwo ci, mo e
wyp uka  w wodzie kilka ziarenek - kruszywo niezanurzone w ywicy powinno mie  taki kolor,
jaki zamówili my.
Warunki sprzyjaj ce nak adaniu tynku. Aby siny kolor tynku nie powraca  po ka dym zmoczeniu
elewacji, tynkowa  trzeba w dobr  pogod , kiedy ani nie pada, ani nie wieje, a temperatura
pod a i otoczenia przez kolejne dwa dni i noce od na enia tynku b dzie wynosi a oko o
+15°C. Za zupe nie nieodpowiedni  producenci uznaj  zwykle temperatur  poni ej 5°C i
powy ej 25°C.
Nak adanie i wyg adzanie tynku. Zale nie od wskaza  producenta podanych na opakowaniu
produktu mo na to robi  r cznie lub przez natrysk. Do tego drugiego sposobu zdecydowanie
nale y zaprosi  fachowca z odpowiednim sprz tem (z dysz  przeznaczon  do nak adania tego
rodzaju materia u).
Nak adanie r czne przypomina nieco wykonywanie g adzi gipsowych. Niewielk  porcj  tynku
wyjmuje si  z wiadra opatk , po czym nak ada si  j  na pac  stalow  wzd  jej d szej
kraw dzi. Potem mas  tynkarsk  naci ga si  na pod e, tworz c warstw  o grubo ci kruszywa,
a nast pnie wyg adza si  j  t  sam  pac . Podczas wyg adzania tynku ci ga si  nadmiar masy i
wrzuca z powrotem do wiadra. Na on  mas  trzeba wyg adza  równomiernie, w tym samym
kierunku.
Nale y unika  przerw w pracy, nie wolno bowiem dopu ci  do zaschni cia wyg adzonej
powierzchni przed na eniem tynku na dalsz  cz  pod a. W przeciwnym wypadku kraw
takiego po czenia b dzie widoczna.

Uk adanie tynku.
adzie si  go na mocne i równe pod e dok adnie oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów,

uszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Pow oki lakierowane,
olejowe i farby klejowe mo na czy ci  przy pomocy gor cej pary wodnej. Wi ksze nierówno ci
pod a trzeba skorygowa , np. stosuj c zapraw  wyrównuj .
Samo tynkowanie nie jest trudne. Otwieramy wiaderko, zawarto  mieszamy kielni  lub jakim
obrotowym mieszakiem mechanicznym. Nast pnie równomiernie nanosimy na pod e za
pomoc  trzymanej pod k tem stalowej pacy (zazwyczaj na podwójn  grubo  ziarna).
Wyg adza  go nale y, kiedy jest jeszcze wilgotny - zawsze w jednym kierunku. Tynk trzeba
nak ada  równomiernie, nie przerywaj c pracy.
Ca kowite stwardnienie tynk osi ga po dwóch, trzech dniach. W trakcie wi zania spoiwo jest
najpierw mlecznobia e, w miar  up ywu czasu staje si  przezroczyste. W warunkach
podwy szonej wilgotno ci czas wi zania tynku mo e by  wyd ony
Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi
plus 5 stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nale y unika  bezpo redniego
nas onecznienia, deszczu lub silnego wiatru.
Tynk mozaikowy  przed na eniem nale y dok adnie wymiesza . Nie nale y wykonywa  prac tynkarskich
przy du ym nas onecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.
Zapraw  t  nale y nanie , na stabilne, zagruntowane pod e za pomoc  pacy stalowej po
czym wyg adzamy t  sam  pac . Prace tynkarskie nale y wykonywa  w sposób ci y, aby
unikn  nierównomierno ci struktury i barwy, przerwa w nak adaniu nie mo e by  d sza ni
10 min.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich
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1. Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez produ-

centów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie

by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien by  dokonywany nie wcze niej ni
po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
5.3 Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci jej
marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e".
Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
prawid owo ci przygotowania pod y,
mrozoodporno ci tynków zewn trznych,
przyczepno ci tynków do pod a,
grubo ci tynku,
wygl du powierzchni tynku,
prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych.
Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e
oczy ci  i umy  wod .
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania da y pozytywne wyniki.
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W
takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
-   tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci tynku,
zaliczy  tynk do ni szej kategorii,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe
Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu- cienne powinny
by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii
prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej
dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-   pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm
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     w pomieszczeniu,
-   poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm
    na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
    tynków przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,
-   trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
    niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

5.5 Warunki odbioru naro ników aluminiowych

Warunki odbioru naro ników aluminiowych nale y przyj  takie same jak dla tynków.

6.   OBMIAR ROBÓT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w
stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w
stanie surowym.
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w
wietle cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych,
ci gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.
Ilo  tynków w m okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.    PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót
    na wysoko ci do 4 m,
- przygotowanie pod a,
- umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacj  stanowiska roboczego.
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8.   PRZEPISY ZWI ZANE

8.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko -
czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

B-3    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.45
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Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe i wykuwaj ce            kod  CPV  45453000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycz :
odbicia tynków,
wykucia bruzd i gniazd,
rozbiórka obróbek blacharskich,
rozbiórki pokrycia dachu,

1.   MATERIA Y
nie dotyczy

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3.  TRANSPORT
nie dotyczy
4.  WYKONANIE ROBÓT

Podczas wykuwania rozbiórek nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchni  pod óg nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem
spadaj cych od amków zaprawy oraz cegie . Zrzucanie cegie  na powierzchni  stropu jest
niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka cian jest wygrodzony ogrodzeniem sta ym i
adne budynki na tym terenie nie s  eksploatowane za wyj tkiem frontowej cz ci budynku.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren od strony frontowej
 ( ul. Pi sudskiego).  Na tak przygotowanym terenie przy wje dzie wystarczy wywiesi  tablic
informacyjn  oraz tablic  ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach
rozbiórkowych okre lone zosta y w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z
dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci
publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i
okulary ochrone, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
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Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie
poinformowa  robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w
zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa
kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy
wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na
cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi

niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w
zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni
zabezpieczone. W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi
okr ne (obej cia i objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy
sygnalizacyjne b  te , w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki

cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy
w ich zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie
ostro nie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by  nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y
stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by
zabezpieczony daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni
bezpiecze stwo pracuj cych robotników.

yty azbestowo-cementowe nale y po rozebraniu przez przeszkolon  w tym zakresie brygad
zabezpieczy  i szczelnie zapakowa . P yty te nale y podda  utylizacji.
Przy wykonywaniu rozbiórki p yt azbestowo-cementowych z dachu nale y zastosowa
wszystkie polecenia zawarte w Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia
1998 r., a  w szczególno ci  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nie dotyczy

6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót zwi zanych z budow  szybu s  metry kwadratowe, metry
bie ce,  sztuki.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych
lub wykuwaj cych.
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7.   PODSTAWA P ATNO CI

7.1. Roboty rozbiórkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138

B - 4  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich

Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.4.01.00 Malowanie tynków zewn trznych.

1.   MATERIA Y

1.1 Farby silikatowe

ATLAS ARKOL SX jest preparatem silikatowym przeznaczonym do gruntowania pod y
pod farby silikatowe, szczególnie pod farb  ATLAS ARKOL S. S y do gruntowania
wszelkich pod y mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-wapienne,
cienkowarstwowe tynki mineralne, beton oraz do surowych powierzchni wykonanych z cegie ,
bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Mo e równie  s  do rozcie czania farby silikatowej ATLAS ARKOL S stosowanej do
warstw podk adowych. Preparat mo e by  stosowany wewn trz i na zewn trz budynku.

ZASTOSOWANIE

ATLAS ARKOL NX jest preparatem silikonowym przeznaczonym do gruntowania pod y
pod farby silikonowe, szczególnie pod farby ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL. Mo na
go stosowa  na pod ach cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych,
ceglanych oraz pod ach wykonanych z cienkowarstwowych tynków mineralnych i
akrylowych oraz p yt cementowo-azbestowych. S y równie  do gruntowania przed
malowaniem surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego
typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. ATLAS ARKOL NX nadaje si  do
wykorzystania w obiektach zabytkowych. Preparat mo e by  stosowany wewn trz i na
zewn trz budynku.

CIWO CI

Silikonowy preparat gruntuj cy ATLAS ARKOL NX produkowany jest na bazie specjalnie
wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Jego dzia anie polega na wyrównaniu
ch onno ci pod a oraz zwi kszeniu przyczepno ci farb silikonowych ATLAS ARKOL N i
ATLAS FASTEL. ATLAS ARKOL NX tworzy pow ok  o mikroporowatej strukturze, dzi ki
czemu mo liwy jest swobodny transport pary wodnej przez materia , na którym preparat zosta
zastosowany. Warstwa preparatu po wyschni ciu jest przezroczysta. ATLAS ARKOL NX
posiada w ciwo ci hydrofobowe. Preparat jest niepalny, mo na go stosowa  w
pomieszczeniach bez okien.
1.2  Farby silikatowe - ATLAS FASTEL

ZASTOSOWANIE
ATLAS FASTEL jest farb  silikonow  (modyfikowan ) przeznaczon  do malowania tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p yt cementowo-azbestowych.

y tak e do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i
innych tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si  do

ycia na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych,
przemys owych a tak e na innych budynkach i elementach budowlanych szczególnie
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nara onych na niszcz ce dzia anie czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni.
Farba ATLAS FASTEL mo e by  stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
wewn trz b  na zewn trz budynku.

CIWO CI
ATLAS FASTEL jest farb  produkowan  na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji
polimerowej oraz wysokogatunkowych wype niaczy i pigmentów. Zapewniaj  one farbie
bardzo dobre w ciwo ci kryj ce, doskonale oddaj ce faktur  malowanej powierzchni oraz
powoduj , e pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Hydrofobowo
pow oce nadaj  polimery siloksanowe, dzi ki którym pow oka nie jest nasi kliwa, posiada
zdolno  „samoczyszczenia” i ogranicza mo liwo  rozwoju na malowanym pod u glonów i
grzybów. ATLAS FASTEL jest odporny na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne,
czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV. Farba ATLAS FASTEL dost pna jest w 695
kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS.

1.3. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :

wod  – do farb wapiennych,
terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
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.

1.4. Farby budowlane gotowe
1.4.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm

pa stwowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

1.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
wydajno  – 15–16 m2/dm3,
max. czas schni cia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego
stosowania – bia y do rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,

1.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno  – 6–10 m2/dm3

1.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko  umowna: min. 60
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sto : max. 1,6 g/cm3

zawarto  substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas schni cia pow oki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do

osi gni cia 5 stopnia wyschni cia – max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok:
wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,
grubo  – 100-120 m
przyczepno  do pod a – 1 stopie ,
elastyczno  – zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni

lub odstawania od pod a,
twardo  wzgl dna – min. 0,1,
odporno  na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna

powodowa  uszkodzenia pow oki
odporno  na dzia anie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e

wyst powa  sp cherzenie pow oki.
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.

1.5. rodki gruntuj ce
1.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wia
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn
rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.

1.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa
rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

1.5.3. Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego
wsi kliwo ci powinno by  stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
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4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynkowych
i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa , a
prace malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz
powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do
konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa
rodki ochrony osobistej.

Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
cie  chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod  natrysku, a

po w ok z tych materia ów szlifowa  na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych
ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,

4.2  Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach
betonowych odpowiadaj cych wymaganiom podanym w B- 2 dotycz cym robót
tynkowych, jak te  na pod ach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3  Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przezna-
czon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli
jest wymagana du a g adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa .
W robotach   olejnych   gruntowanie   nale y   wykona  przed  szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu
tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa  po
ca kowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotów w cianach.
Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by  nie
wi ksza, ni  to podano w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w
tabeli mo e powodowa  powstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki malarskiej.
Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót
poprzedzaj cych, a w szczególno ci:

ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych, kanali -
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze
sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury o wietleniowej,
dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,
po u eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki z farby Najwi ksza wilgotno
pod a, % masy
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Farba olejna, olejno-
ywiczna i   syntetyczna

(np.   ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

4.4   Malowanie farbami silikatowymi

PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów. Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i
zaszpachlowa . Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym
ATLAS ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na
malowa  po ich ca kowitym wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od
ich na enia. Przewidziane do malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki
mineralne w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C,
wilgotno  poni ej 65%) dojrzewaj  w ci gu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio

ugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody,
która zamkni ta zbyt wcze nie pow ok  z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a
wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków akrylowych okres
mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynków wcze niej eksploatowanych nale y zapewni  im co najmniej 48 godzinny okres
schni cia od momentu zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza wilgotno
powietrza, tym okres ten powinien by  d szy).

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS
FASTEL. Farb  mo na nanosi  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , nie wcze niej ni
przed up ywem 6 godzin po gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od
ch onno ci i struktury pod a (zalecane jest malowanie w dwóch warstwach). Kolejn
warstw  nale y nak ada  poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne podczas malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i
za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowan  powierzchni  nale y prowadzi  w sposób ci y (stosuj c technologi  „mokre na
mokre”), unikaj c przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi  w warunkach
wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur (poni ej +5°C). Malowan  powierzchni  nale y
chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpo rednim
nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku malowania
wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami nieprzerwanie od chwili

rozpocz cia prac tynkarskich, a  do momentu, w którym up ynie doba od zako czenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zale ny jest równie  od intensywno ci koloru
stosowanej farby. Jednorodno  kolorystyczna wymalowanej powierzchni zale y w du ej
mierze od stopnia wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie si  do wymaga  producenta,
zw aszcza w zakresie przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony elewacji przed
wp ywem warunków atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska,
jakim jest powstawanie przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach
barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej
samej dacie produkcji. W wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne
wyg adzenie faktury pod a. Malowanie powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i
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parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie
zwalniaj  z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

DANE TECHNICZNE:

Farba ATLAS FASTEL-NOVA produkowana jest na bazie specjalnie wyselekcjonowanej
dyspersji polimerowej oraz wysokogatunkowych wype niaczy i pigmentów.
Farba zewn trzna na mury ATLAS FASTEL-NOVA: maksymalna zawarto  LZO (VOC) w
produkcie  39,9 g/l, dopuszczalna zawarto  LZO (VOC) 40 g/l.

sto ok. 1,4 kg/dm3

Stopie  przyczepno ci
(wg PN-80/C-81531) 1

Sd < 0,14 m
Temperatura przygotowania
farby oraz pod a i otoczeni w
trakcie prac

od +5 °C do +30 °C

Nak adanie kolejnej warstwy po ok. 6 h
Czas schni cia od 2 do 6 h

Parametry farby ATLAS FASTEL-NOVA  w oparciu o norm  EN 1062-1:2004.

Po ysk G G3 - mat
Grubo  pow oki E E3 – 100<E<200 µm
Wielko  ziarna S1 – drobne < 100µm
Wspó czynnik przenikania
pary wodnej V

redni
15<V2<150 [g/m2d]

Przepuszczalno  wody W ma a
W3< 0,1 [kg/m2h0,5]

4.5  Emulsja gruntuj ca

Pow oka gruntuj ca UNI-GRUNT nanoszona r czne na powierzchni ciany. rodek
gruntuj cy nanosi si  po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotno  tynku nie powinna przekracza  5 %.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
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5.2. Kontrola materia ów

Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na
budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgod-
nie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po-
rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli

producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn
oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a
budz ce w tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci
przez upowa nione laboratoria.

5.3 Odbiór podk adu

Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada
wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by
zaimpregnowane rodkiem UNI-GRUT,
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem
oczy ci  z kurzu, w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem UNI-GRUT,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów drewno
pochodnych oraz pod a bia e powinny:
mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-
olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, y-
wicy, py u lub innych zanieczyszcze .
Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od
przewidywanego rodzaju pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb
rdzochronn  na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia,
badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich, badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich

yciem,badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty
ich uko czenia.
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Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]
ni  +  5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

 5.5 Badanie pod y

Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-
wapiennego lub cementowego nale y przeprowadza , przez ze skrobanie
warstwy tynku o grubo ci oko o 4 mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roz-
tworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne lub zabarwi  si
na bladoró owo, natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe    wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie
badanej   powierzchni  wod ; próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c
nie tworzy  smug i nie  pozostawia kropli.

5.6  Badanie materia ów

Badanie materia ów powinno obejmowa  :

sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzaj cych   zgodno
przeznaczonych do u ycia materia ów z wymaganiami  dokumentacji
technicznej   oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by  zbadane przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez
kilkakrotne po tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na
zwil onym miejscu po winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,
sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci
oko o 0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy
na eniu nast pnej warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w
odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon
z waty o grubo ci oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu
sekund; powierzchni  nale y uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu

ókienka waty nie przylgn y do powierzchni podk adu,
sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa
zgodnie z wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów
drobnowymiarowych badanie przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podk adu m otkiem o masie 150 g.
Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po wykonaniu próby nie b dzie
odpada  pomimo ewentualnych sp ka .
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5.7  Ocena jako ci.

Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y
uzna  za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o
wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie wykonan  cz , uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i niniejszych
warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami
normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

5.8   Badanie gotowej ok adziny

Powinno polega  na sprawdzeniu:

nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w
kilku dowolnie wybranych miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie
ok adziny do podk adu,
prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z
dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i pionu
murarskiego),
prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w
prostopad ych do siebie kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar wielko ci prze witu za
pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,
wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach
budz cych w tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,
jednolito ci barwy p ytek.

6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI

7.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny
aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;



47

-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411
Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6
Farba chlorokauczukowa do gruntowania

B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2
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Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Rusztowania monta                          kod  CPV  45262120-8
                                 Rusztowania demonta                      kod CPV   45262110-5

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowa
zewn trznych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycz :
ustawienia i rozbiórki rusztowa  zewn trznych

1.   MATERIA Y
1.1  Materia y do rusztowa  stalowych
Do monta u rurowych rusztowa  budowlanych stosuje si  rury stalowe czarne
(odpowiadaj ce normie PN-64/H-74200 o typowych d ugo ciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m.

rednica zewn trzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubo cianki 3,5 mm, ci ar l m
rury ok. 3,85 kG.
Rozró niamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),
2) rury ci gnione (bez szwu).

Elementy rurowe ci gnione (bez szwu) mo na stosowa  do wszystkich cz ci konstrukcji
rusztowa  (stojaki, pod nice, por cze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)
mo na stosowa  tylko na stojaki do rusztowa  nie przekraczaj cych 20 m wysoko ci przy
obci eniu do 150 kG/m2 oraz do monta u dwu ostatnich poziomów w innych
rusztowaniach.
W celu u atwienia szybkiego rozró niania rur nale y rury ci gnione (bez szwu) oznacza  w
odleg ci 50 cm od ka dego ko ca farb  olejn  dwiema tymi obwódkami szeroko ci 5
cm, z odst pem 10 cm mi dzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mo na stosowa  tylko na por cze zabezpieczaj ce,
umieszczane na wysoko ci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub
poprawianie rur jest niedopuszczalne. W celu atwiejszego odró nienia uszkodzonych rur
nale y znaczy  je na rodku czerwon  obwódk  szeroko ci 10 cm.
Aby zabezpieczy  rury przed korozj , nale y malowa  je lakierem asfaltowym z
domieszk  proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpiecze stwa lizgania si

cz. Do czenia rur, które s  wzgl dem siebie prostopad e, nale y stosowa  z cza
stalowe krzy owe z nakr tk  sze ciok tn  lub kulist . Do czenia rur, które nie s  do
siebie prostopad e, powinno si  stosowa cza stalowe obrotowe z nakr tk  sze ciok tn
lub kulist . Do wspó osiowego czenia rur nale y stosowa  z cza stalowe wzd ne z
nakr tk  sze ciok tn  lub kulist .
Do oparcia dolnych cz ci stojaków powinny by  stosowane podstawki oporowe, z one z

ytki stalowej i przyspawanego trzpienia.

2.   SPRZ T

Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wys.do 16 m
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3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 5 - 10 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT

Monta  i demonta  rusztowania powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
monta u i demonta u rusztowa .

 Monta  rusztowa
Monta  rusztowania powinien by  zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Monta
powinien by  przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania robotami
budowlano-monta owymi. S  dwa rodzaje rusztowa : niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy
poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowa  przy ciennych rozstaw stojaków w
zale no ci od wielko ci obci enia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli.
Dopuszcza si  inny rozstaw pod ny i poprzeczny stojaków w zale no ci t*d potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu pod nego podanego w
tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowa  typu lekkiego,
1,35 dla rusztowa  typu ci kiego.

Dla rusztowa  konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekracza  :

2,50 m w kierunku pod nym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko  ka dej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi  2,00 m, licz c od wierzchu pomostu a  do wierzchu
pomostu nast pnej kondygnacji.

Rozstaw stojaków w zale no ci od obci enia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obci Maksymalny rozstaw stojaków
w kierunkach:
pod nym, m poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma)

Ci ki (200-400 kG/m2)

2,50

2,00

1,05-1,35

1,35

Dopuszcza si  stosowanie mniejszych wysoko ci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej ni  1,80
m.
Na przygotowanym pod u nale y u  podk ady prostopadle do ciany budowli w sposób
zapewniaj cy docisk ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a. Na podk adzie
nale y ustawi  podstawki oporowe. Pod e gruntowe powinno mie  no no  > 1,0 kG/cm2.
Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by
nast puj ca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nale y na stojaki stosowa  rury o d ugo ci 3,6 i 5,4 m
na zmian  tak, aby na ka dym podk adzie ustawi  jedn  rur  d ugo ci 3,6 m i jedn  d ugo ci
5,4 m. Przy ustawianiu nast pnego s siedniego stojaka nale y uk ad rur odwróci  tak, aby
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rz d zewn trznych stojaków zawiera  kolejno rury o d ugo ci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd.
Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosi  :

— w kierunku pod nym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na pod nice nale y stosowa  rury d ugo ci 5,4 i 3,6 m. Pod nice nale y mocowa  do
stojaków po ich stronie wewn trznej za pomoc  z cz krzy owych — bezpo rednio pod
poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by  stosowane rury o d ugo ci 1,8 m.
Mocuje si  je do stojaków za pomoc  z cz krzy owych bez-;.    po rednio nad d ycami.
Poprzecznice nale y montowa  na wysoko ci 0,60-r-0,90 m licz c od podstawki oporowej do
osi poprzecznicy.
Szeroko  pomostu nie powinna by  mniejsza ni  1 m. Pomosty robocze mog  by  uk adane
na ca ej wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie od ustale  instrukcji dla
danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Ka da konstrukcja rusztowania
powinna mie  minimum dwa pomosty robocze.
Najwy szy pomost rusztowania nie mo e by  usytuowany ni ej ni  1,80 m, licz c od
najwy szego miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi i po rednimi
z rur mocowanych z czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz powinna by  moco-
wana na wysoko ci 0,60 m, druga za  na wysoko ci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie pomostów
na rusztowaniu w nast puj cych ilo ciach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysoko ci — 10 kondygnacji rusztowania, od

30 do 40 m wysoko ci — 6 kondygnacji rusztowania.
Monta  pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak pierwszej
kondygnacji, jednak z nast puj cymi zmianami:
a) stojaki nale y sk ada  z rur o d ugo ci 5,4 m; w ostatniej (najwy szej) kondygnacji

powinny by  rury o ró nej d ugo ci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w
rz dach by a zapewniona ostateczna jednakowa wysoko  wszystkich stojaków,

b) pod nice wy szej kondygnacji powinno si  montowa  dopiero po zako czeniu
monta u por czy kondygnacji bezpo rednio ni ej po onej,

c) poprzecznice powinny by  zak adane po umocowaniu pod nie.
Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci 3,6
m. W rusztowaniach niskich stosuje si  st enia tylko w p aszczy nie pionowej — co
pi te prz o, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si  st enie pionowe co
drugie prz o do po owy wysoko ci, a na ca ej wysoko ci rusztowania — co czwarte
prz o. St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II kondygnacji
rusztowania oraz po dok adnym sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkch
elementów rusztowania.
Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa  I i II
kondygnacj  do cian budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez
dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do sta ych elementów konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane w sposób uniemo liwiaj cy
oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru,
mimo rodowych obci  statycznych, obci  dynamicznych lub ew.
nierównomiernego osiadania rusztowania. Ka de zakotwienie powinno wykazywa
wytrzyma  na wyrywanie nie mniejsz  ni  250 kG. Zakotwienie nale y umieszcza
symetrycznie na ca ej powierzchni rusztowania, przy czym odleg  mi dzy kotwieniami
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w poziomie nie powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przy cienne
o d ugo ci mniejszej od 10 m traktowa  nale y jako nietypowe, wymagaj ce
opracowania projektu uwzgl dniaj cego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakot-
wienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na stosowa  w
budynkach, których mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min. 75) i na
zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale z czone z ni  w trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami
komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m, a odleg  stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m.
Piony powinny by  montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony
komunikacyjne powinny by  wyposa one w:

    -  drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego,
-  p yty warstwowe z por czami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia
nale y wykonywa  zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by
zabezpieczone instalacj  odgromow  . Przebiegaj ce w pobli u montowanego lub
demontowanego rusztowania    napowie t rzne    l inie    energe tyczne    po-
w i n n y b y  w y c z o n e s p o d n a p i c i a na okres prac monta owych.
Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada
5-osób.

4.2 Demonta  rusztowa
Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem
nadzoruj cym prac  brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania por czy bortnicy i
krzy ulców najwy szego pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie i
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza  si  na  linach przez kr ki lub  przez
przetaczanie.
Rozbiórk  rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców i por czy,

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Odbiór rusztowa

Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by  najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materia u u yte
do konstrukcji. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z kontroli
(atesty) stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by
sprawdzone protokó y zak adu produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada
wytrzyma ciowych rur na rozci ganie i na zginanie oraz z czy na rozci ganie.
Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji
rusztowa  i jego wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz
zgodno ci z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych”.
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Rusztowanie mo e by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokó u zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.
Na rusztowaniu nale y powiesi  tabliczk  znamionow  okre laj  dopuszczalne
obci enia pomostów roboczych.

5.2 Przegl d rusztowa

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by  poddawane nast puj cym przegl dom :
codziennie przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
dora nie przez komisj  z udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty

ytkuj cego rusztowanie.
Badania dora na nale y przeprowadza  po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót
budowlanych, bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robót na rusztowaniu.
Wyniki z przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchy ki

Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza  :
15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
25 mm przy wysoko ci rusztowania równej i powy ej 10 m.

Odchy ki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd  osi pod nej rusztowania nie
mo e by  wi ksze ni  +/- 50 mm.

6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla rusztowa  s  metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
 Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia  16.

7.   PODSTAWA P ATNO CI

7.1. Roboty przy rusztowaniu

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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B-6    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26
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Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310

Kategoria robót   -    Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru robot
blacharskich.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystaj cych
ponad dach budynku:
- B 6.01.00 Obróbki blacharskie.
- B 6.01.01 Rynny i rury spustowe.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana

aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo  blachy
0,60 mm, obustronnie ocynkowane metod  ogniow  - równ  warstw  cynku (275 g/m )
oraz pokryta warstw  pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne i zabezpieczaj ce.
Blacha ocynkowana wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

1.3 Gwo dzie
Do obróbek i pokry  z blachy ocynkowanej stosuje si  gwo dzie ocynkowane.
1.4 Listwy uszczelniaj ce
Do zamocowania obróbek blacharskich przy kominach zastosowano listwy ocynkowane
uszczelniaj ce.
2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materia ów
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Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki
transportu:

-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko
nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów
ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne dla podk adów

Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:

-    pochylenie p aszczyzny po aci dachowych powinno by  dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
-    równo  powierzchni powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni  deskowania
a at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku
i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
-   równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),
-   w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by  usztywnione kraw dzie zewn trzne.

4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubo ci od 0,5
mm do 0,6 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -
15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. Przy wykonywaniu obróbek
blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

4.3 Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny
by  osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
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Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza  25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny by  dostosowane do
wielko ci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z PCV powinny by :

a)  wykonane z elementów prefabrykowanych,
b) czone w z czach poziomych na klej,

c) do spadku.
d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z PCV powinny by :
a)  wykonane z elementów prefabrykowanych,
b) czone na klej,
c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w
sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

    d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury
eliwnej lub z PCV na g boko  kielicha.

4.4 Listwy uszczelniaj ce
Listwy uszczelniaj ce nale y zamocowa  do cian przewodów wentylacyjnych oraz
ogniomurów za pomoc czników rozporowych ocynkowanych. Rozstaw czników co 30
cm.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników, azów
itp.
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien.
Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.

5.3 Odbiór listew
Odbiór listew polega na :

sprawdzeniu poziomego u enia listew,
sprawdzeniu rozstawu zamocowa ,
sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.
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Dopuszczalne odchy ki nie powinny by  wi ksze ni  1 mm na d ugo ci najd szego boku
przewodu.
5.4 Zako czenie odbioru
Odbioru obróbek blacharskich potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH

6.1. Jednostk  obmiarow  robót jest
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych. Dla pokry  (deskowania) z blachy trapezowej obmiar
robót nale y wykona  w m2 powierzchni u enia.

6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI

7.1. Pokrycie dachu blach
aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbek która obejmuje:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie obróbek blacharskich dachu blach  p ask  powlekan cznie z przygotowaniem

apek i abek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, naro ników cznie z
uszczelnieniem,

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

7.2. Obróbki blacharskie
aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-   przygotowanie,
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.

7.3. Rynny i rury spustowe
aci si  za ustalon  ilo  „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-   przygotowanie,
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.
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8.   PRZEPISY ZWI ZANE

8.1 Normy
PN-B-02361:1999
Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999
Rynny i rury dachowe i elementy wyposa enia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — cz  C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B-7  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.5

Klasa robót   -    45.50

Kategoria robót   -    Wynajem sprz tu                                kod  CPV  45500000-5
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wynajmu sprz tu wraz z operatorem

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycz :
wywozu odpadów z terenu budowy,
przewóz materia ów niezb dnych do realizacji zadania,

1.   MATERIA Y
nie dotyczy

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3.  TRANSPORT
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy samowy adowczy o adowno ci 5 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT

Za adunek materia ów pochodz cych z rozbiórki odbywa  si  mo e r cznie lub mechanicznie.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nie dotyczy

6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót transportowych s  tony.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla wywozu materia ów odpadowych z
terenu budowy.

7.   PODSTAWA P ATNO CI

7.1. Roboty transportowe

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota)
podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
•    koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
nie dotyczy

B-8                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
                                                       ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25
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Kategoria robót    -  Pokrycia dachowe  dachówk  ceramiczn   kod  CPV  45261210-9

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru pokry  dachowych dachówk  ceramiczn  karpiówk  uk adan  podwójnie w „ usk ”.

Zakres robót obejmuje :
pokrycie dachu dachówk  ceramiczn  podwójn  w koronk .
monta  kratek przeciw niegowych.

1.   MATERIA Y

1.1 Dachówka ceramiczna karpiówka

Dachówka karpiówka ma górn  powierzchni  lekko pr kowan , a na stronie spodniej
wyst py, tzw. Zaczep, ma którym zawiesza si  j  na acie dachowej. Dachówka powinna mie
ten sam odcie , i nie mie  p kni . Wytrzyma  na z amanie powinna by  taka, by si a
ami ca przy rozstawie podpór 30 cm by a nie mniejsza ni  0,30 kN. Mrozoodporno  nie
powinna by  ni sza ni  25 –krotne zamra anie do –20oC i odmra aniu do +20oC w stanie
nasyconym wod .
Wymiary dachówki :

szeroko  - 153 mm
ugo  - 365 mm

Dachówka powinna odpowiada  wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.

1.2 G siory

 do pokrycia kalenic i naro y dachu. Wytrzyma  na z amanie powinna by  taka, aby
si a ami ca nie by a mniejsza ni  0,90 kN.
Wymiary g siorów :

szeroko  - 150-200 mm
ugo  - 300-400 mm

siory powinna odpowiada  wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.

1.3 Gwo dzie

Gwo dzie do mocowania dachówek i g siorów powinny by  kwadratowe lub okr e i
odpowiada  BN-70/5028-12, o wielko ci co najmniej 2,2 x 50 mm, ale nie wi cej ni  3,0 x 80
mm.

1.4 Drut

Do przywi zania dachówek i g siorów do gwo dzi lub at powinien by  mi kki, ocynkowany,
o rednicy 1,0-1,6 mm i powinien odpowiada  PN-67/M-80026

1.5 Foli Eurofol Q 140

Na oczyszczon   i rozgwo dziowan  górn  powierzchni  krokwi nale y zamocowa  za
pomoc  gwo dzi ocynkowanych lub spinaczy foli  foli Eurofol Q 140 lub inn . Folia
powinna by  naci gni ta, i nie powinna mie  zwisów. Na zamocowan  foli  do górnej

aszczyzny krokwi nale y zamocowa  kontr aty.
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1.6 Kratki przeciw niegowe

Na wykonan  powierzchni  dachu nale y obwodowa zamocowa  kratki przeciw niegowe.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót dekarskich
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót dekarskich, powinien wykaza  si  mo liwo-
ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

3.     TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  dachówek
Dachówka powinny by  pakowane w formie palet. Dachówki w paletach uk adanych poziomo
na przek adkach dystansowych. Poszczególne palety powinny by  zabezpieczone foli .
Palety dachówek nale y sk adowa  w pomieszczeniach na równym i mocnym, a zarazem

askim podk adzie.
Wysoko  sk adowania – palety nale y sk adowa  oddzielnie wg asortymenty /dachówka,

siory, pozosta e akcesoria/. Transport dachówek odbywa si  przy pomocy rozbieralnych
zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umo liwiaj  przewóz
(jednorazowo) oko o 300 m2 pokrycia dachu. Roz adunek palet z dachówkami powinien
odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co
najmniej 2000 kg lub HDS-u.

  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Krycie dachów dachówkami
Krycie dachówkami nale y prowadzi  w temperaturze powy ej 0°C. W wyj tkowych
przypadkach mo na uk ada  dachówki na sucho i w ni szych temperaturach, zgodnie z
przepisami bhp. Przed rozpocz ciem robót powinien by  ca kowicie wykonany podk ad o
prawid owych nachyleniach po aci i prawid owym rozstawie at. Dla pokrycia dachówk
karpiówk  w „ usk ” rozstaw at nale y przyj  14 cm. Poza tym powinny by  ju  wykonane
obróbki blacharskie przy okapach, w koszach, przy kominach, murach ogniowych, okienkach
itp. Przy uk adaniu dachówek na zaprawie powinno si  ni  pokrywa  pod ne kraw dzie
dachówek i dociska  do poprzednio u onych, a podlepianie zapraw  lub kitem styków
równoleg ych do okapu (od spodu) nale y prowadzi  ju  po u eniu pokrycia.

4.2 Krycie podwójne karpiówk   „w koronk ”
Krycie „w koronk " ukazuje si  zaczepiaj c na ka dej acie 2 warstwy dachówek. Równoleg e
do spadku styki dachówek dolnej warstwy powinny by  przykryte dachówkami górnej
warstwy, przesuni tymi o pó  szeroko ci dachówki. W zale no ci od spadku i wymaganej
szczelno ci — dachówki mog  by  uk adane na sucho lub na zaprawie.
W obu przypadkach konieczne jest podlepienie styków równoleg ych do okapu. Sk ad
zaprawy podano na str. 238, a kit omówiono w 17.2.4. Przy kryciu „w usk " (rys. 24-27)
rz d dachówek przy okapie i przy kalenicy powinien by  u ony „w koronk ". Dachówki
ka dego innego rz du powinny by  zaczepione noskami bezpo rednio o aty i przesuni te
wzgl dem siebie o pó  szeroko ci dachówki. Zaprawa — jak przy kryciu „w koronk ".

4.3 Prawid owo  wykonania pokrycia
Do robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  dopiero po sprawdzeniu zgodno ci
wykonania podk adu z dokumentacj  projektow  i prawid owo ci wyprofilowania po aci
dachu, koszy dachowych w trakcie odbioru robót ciesielskich wg PN-71/B-10080  oraz po
wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych,
po otynkowaniu lub spoinowaniu kominów, osadzenia masztów, nasad wentylacyjnych,
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odpowietrze , podpórek / sztyców/ itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachu i po
wykonaniu obróbek blacharskich. Przestrze  poddasza nale y zwentylowa  poprzez
umieszczenie wywietrzników w po aci dachu. Dachówka powinna by  u ona na aceniu
prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeci gni ty wzd  poszczególnych rz dów
by  poziomy i równocze nie dotyka  widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rz dzie
poziomym. Odleg  od sznura do dolnego brzegu pozosta ych dachówek w tym rz dzie nie
powinna przekracza  +/- 1,0 cm. Dopuszczalne odchy ki od kierunku poziomego – jak dla
acenia, tj. 2mm/m i 30 mm na ca ej d ugo ci. Dolne brzegi dachówki powinny by  oparte na
desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej pod nymi pasami
blachy ocynkowanej, cynkowanej lub miedzianej o szeroko ci w rozwini ciu co najmniej 20
cm, a doln  kraw  dachówki nale y zabezpieczy  przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi do deski okapowej.

4.4 Kalenica i grzebienie
Kalenic  i grzebienie nale y pokry  g siorami u onymi na zaprawie wapiennej 1 : 2,
cementowo-glinianej 1 : 3 : 12, lub cementowej 1 : 2 : 12. Do zapraw nale y u  piaski
drobnoziarnistego. G siory powinny zachodzi  jeden na drugi na oko o 8 cm i by  przywi zane
do gwo dzi wbitych w aty drutem. Rz d g siorów powinien tworzy  lini  prost , a
dopuszczalne odchy ki przy sprawdzeniu at  nie powinny przekracza  +/- 1 cm. Styki

siorów powinny by  uszczelnione od strony zewn trznej. Miejsce przeci cia grzebienia z
kalenic  nale y zabezpieczy  nak adk  z blachy miedzianej.
4.5 Kosze
Kosz nale y pokryty pasem o szeroko ci nie mniejszej ni  60 cm z trzech warstw papy oraz
blach  miedzian . Blach  nale y zako czy  r bkiem le cym wchodz cym pod dachówk .

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Badania

Podstaw  do oceny jako ci robót pokrywczych dachówk  ceramiczn  s  nast puj ce badania :
a) badanie podk adu
b) badanie  materia ów pokrywczych i  pomocniczych
c) badanie prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich

5.2 Warunki przyst pienia  do bada .
Dokumenty warunkuj ce przyst pienie do bada  przy odbiorze robót zako czonych powinny
odpowiada  wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i  zawiera  m.in,

stwierdzenie wykonania robot   poprzedzaj cych / protokó y/
stwierdzenie jako ci materia ów (atesty),
zapisy w dzienniku budowy dotycz ce przebiegu wykonania robót pokrywowych.

5.3 Badanie podk adu
Badanie podk adu  tj  sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania at, nale y
przeprowadza  wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru cz ciowego przed wykonaniem pokrycia, a
protokó  stwierdzaj cy prawid owo  wykonania podk adu wykonawca zobowi zany jest
przedstawi  przy odbiorze robót  ko cowych..
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5.4 Badanie materia u

Badanie materia u nale y   przeprowadzi  czasie na podstawie wpisów do dziennika budowy i
za wiadcze  /atestów/ z kontroli producenta, stwierdzaj c zgodno  u ytych materia ów z
wymaganiami dokumentacji technicznej.
Materia y nie maj ce dokumentów po wiadczaj cych jako  a budz ce pod tym wzgl dem

tpliwo ci, powinny by  poddane badaniom laboratoryjnym.

5.5 Sprawdzenie prawid owo ci u enia dachówek

Sprawdzenie nale y przeprowadza  za pomoc  sznura murarskiego lub drutu napi tego wzd
badanego rz du dachówek, poziomicy, trójk ta ciesielskiego i miarki z podzia  milimetrow ,
stwierdzaj c czy zosta y zachowane wymagania okre lone w warunkach ogólnych. Sprawdzenie
nale y przeprowadzi  dla co najmniej trzech rz dów na ka dej po aci dachu.

5.6 Sprawdzenie oparcia dachówek na okapie

Sprawdzenie oparcie, dachówek na okapie nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c czy
zosta y zachowane wymagania okre lone w  warunkach ogólnych.

5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i zak adów

 Nale y przeprowadza  przez ogl dziny, a w przypadka nasuwaj cym w tpliwo ci co do
prawid owo ci wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 równie  za pomoc   pomiaru z
dok adno ci  do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, dachówek
 Nale y przeprowadza  wzrokowo, badaj c od strony poddasza, czy zosta y zachowane
wymagania okre lone w ST.  Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach spo ród
szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  i przeciekanie wody sprawdzi  szczelno
pokrycia. Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi  po ulewnym deszczu, nale y
wybrane miejsca poddawa  przez 10 min dzia ania strumienia wody, powoduj cego sp ywanie
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze nie obserwowa , czy sp ywaj ca woda nie
zatrzymuj si  na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworz c zacieki.
Stwierdzone usterki nale y oznaczy  w sposób umo liwiaj cy ich odszukacie po wyschni cia
pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawid owo ci pokrycie kalenic i grzebieni

 Nale y przeprowadza  wzrokowo i za pomoc  pomiaru.  Prostoliniowo  u enia g siorów
nale y sprawdza  przez, przy enie aty d ugo ci 3 m i pomiar prze witu pomi dzy at  a
powierzchni  g siorów z dok adno ci  do 5 mm.

5.10 Sprawdzenia prawid owo ci zlewów (koszy)

Nale y przeprowadza  przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w ST za
pomoc  ogl dzin i pomiaru.
5.11 Ocena wyników bada .

Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze
nale y uzna  za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o
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wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót, albo tylko ich niew ciwie
wykonan  cze  uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy. W razie uznania ca ci lub cz ci
robót za niezgodne z wymaganiami normy, nale y komisyjnie ustali , czy ca kowicie lub
cz ciowo odrzuci  roboty, czy dokona  poprawek w celu doprowadzania do zgodno ci robót z
wymaganiami no ny i przedstawi  je do ponownego odbiór u, którego wynik jest ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH

Sposób obmiaru robót dekarskich podaje obowi zuj cy katalog Norm Zu ycia Materia ów
Budowlanych.
1.  Pomosty zabezpieczaj ce obmierza si  w m2 zabezpieczenia powierzchni dachu.
2.  acenie dachu — w m2 ich powierzchni
3.  Uk adanie dachówek — w m2 ich powierzchni
4.  Obróbki podpórek /sztyców/ - w szt.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy
Wykonawc  a Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo
m2 powierzchni deskowania, stemplowania wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
•    dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):

-    przygotowanie stanowiska roboczego,
-    obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
-    ustawienie i rozbiórk  pomostów zabezpieczaj cych i zadaszenia,
-    przygotowanie pod a,
-    u enie dachówki i g siorów,
-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE

8.1 Normy

PN-71/B-10241
Krycie dachu dachówk  ceramiczn . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12020. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory.
PN-75/B-12029. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.
Literatura
Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks K ln (Zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i
cementowymi).
Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks. K ln (Zasady projektowania pokry  dachowych dachówkami
ceramicznymi i cementowymi).
IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und
Betondachsteinen (deutsch/englisch/franz sisch), Internationale F deration des
Dachdeckerhandswerks, K ln (IFD- Zalecenia w zakresie wykonawstwa pokry  dachowych
dachówkami ceramicznymi i cementowymi).

E-1        SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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                                                       BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.35

Kategoria robót   -    Instalacje elektryczne      kod  CPV  45350000-0

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania

Instalacja elektryczna – demonta  istniej cych instalacji z armatur  i urz dzeniami oraz monta
nowej instalacji wyposa onej w now  armatur  i urz dzenia odbiorcze,

Terminologia

Aprobata techniczna - dokument dotycz cy wyrobu, stwierdzaj cy jego przydatno  do
okre lonego zakresu stosowania, w szczególno ci zawieraj cy ustalenia techniczne odnosz ce
si  do wymaga  podstawowych, jakie ma spe ni  wyrób oraz okre laj cy metody bada
potwierdzaj cych te wymagania.

Certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj ,
potwierdzaj cy, e wyrób i proces jego wytwarzania s  zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.

Cz  czynna - przewód lub cz  przewodz ca urz dzenia lub instalacji elektrycznej,
która mo e znale  si  pod napi ciem w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej, lecz nie pe ni funkcji przewodu ochronnego. Cz ci  czynn  jest przewód
neutralny N, natomiast nie jest ni  przewód ochronny PE ani ochronnoneutralny PEN.

Cz ci jednocze nie dost pne - przewody lub cz ci przewodz ce urz dzenia, które
mog  by  dotkni te jednocze nie przez cz owieka lub zwierz . S  nimi cz ci czynne
przewodz ce dost pne i obce, przewody ochronne i uziomy.

Cz  przewodz ca dost pna - cz  przewodz ca instalacji elektrycznej, dost pna dla
dotyku palcem probierczym wed ug PN/E-08507, która mo e zosta  dotkni ta, i która w
warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si  pod napi ciem, lecz mo e znale  si
pod napi ciem w wyniku uszkodzenia.

Cz  przewodz ca obca - cz  przewodz ca nie b ca cz ci  urz dzenia ani
instalacji elektrycznej, która mo e znale  si  pod okre lonym potencja em (zwykle pod
potencja em ziemi). Zalicza si  do nich metalowe konstrukcje, ruroci gi przewodz ce,
pod ogi i ciany.

Deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela
stwierdzaj ce na jego wy czn  odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okre lon  norm .

Dokument normalizacyjny - dokument ustalaj cy zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnosz ce si  do ró nych rodzajów dzia alno ci lub ich wyników, nie b cy aktem
prawnym; podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót.
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Drabinka kablowa - konstrukcja zbudowana z dwóch kszta towników pod nych
(pod nie), po czonych z sob  kszta townikami poprzecznymi (szczeblami), s ca do
wykonania prostego odcinka trasy.

Dyrektywy nowego podej cia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z
zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie
nowego podej cia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.

ówna szyna (zacisk) uziemiaj ca - szyna (zacisk) przeznaczona do przy czania do
uziomów przewodów ochronnych, w tym przewodów po cze  wyrównawczych oraz
przewodów uziemie  funkcjonalnych (roboczych), je li one wyst puj

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespó  wspó pracuj cych ze sob
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do
okre lonych celów.

Instalacja elektryczna - zespó  odpowiednio po czonych przewodów i kabli wraz ze
sprz tem i osprz tem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocuj cymi i izolacyjnymi), a
tak e urz dzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesy u, rozdzia u, zabezpieczenia i
zasilania odbiorników energii elektrycznej.

Instalacje si owe - instalacje elektryczne zasilaj ce odbiorniki o du ych mocach
znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urz dzenia ogrzewcze,
przep ywowe podgrzewacze wody.

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany mi dzy instalacjami nie po czonymi
galwanicznie w celu umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Izolacja podstawowa - izolacja cz ci czynnych zastosowana w celu ochrony
przeciwpora eniowej przed dotykiem bezpo rednim (ochrona podstawowa).

Izolacja podwójna - izolacja sk adaj ca si  z izolacji podstawowej oraz niezale nej od
niej izolacji dodatkowej.

Kana  kablowy - element s cy do uk adania przewodów izolowanych. Kana  mo e
mie  dwie lub trzy komory, oddzielone od siebie przegrod  sta  lub przegrod  mocowan  do
przygotowanych uchwytów. Kana  jest uk adany w wylewce betonowej pod ogi (kana
pod ogowy). Dost p do niego jest zapewniony przez skrzynki pod ogowe.

t ochronny zwodu pionowego - k t wyznaczony przez o  zwodu i powierzchni
ograniczaj  stref  ochronn .

t ochronny zwodu poziomego - k t mi dzy p aszczyzn  pionow  przechodz  przez
zwód a powierzchni  ograniczaj  stref  ochronn .

Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie cech budowy urz dzenia elektrycznego,
okre laj ce mo liwo ci obj cia go ochron  przed dotykiem po rednim (ochron  przy
uszkodzeniu).

Napi cie bardzo niskie (ELV) - napi cie przemienne sinusoidalne o warto ci
skutecznej nie przekraczaj cej 50 V lub napi cie sta e o pomijalnym t tnieniu o warto ci
redniej nie przekraczaj cej 120 V.

Norma - dokument przyj ty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowa nion
jednostk  organizacyjn , ustalaj cy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady,
wytyczne lub charakterystyki odnosz ce si  do ró nych rodzajów dzia alno ci lub ich
wyników i zmierzaj cy do uzyskania optymalnego stopnia uporz dkowania w okre lonym
zakresie.

Normy zharmonizowane - normy krajowe przenosz ce europejskie normy zhar-
monizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie
mandatu udzielonego przez Komisj  Europejsk , których numery opublikowano w Dzienniku
Urz dowym Wspólnot Europejskich.
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Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodu - maksymalna warto  pr du, który
mo e p yn  d ugotrwale przez przewód w okre lonych warunkach bez przekraczania
dopuszczalnej temperatury przewodu.

Obci enie instalacji elektrycznej w budynku -  stan  pracy  instalacji,  w  którym
odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach instalacji s  w czone i
pobieraj  energi . Rozró nia si  obci enie instalacji pr dem lub moc .

Obwody administracyjne - grupa odbiorów (obwodów) s ca ogó owi mieszka ców
danego budynku. Do obwodów administracyjnych zalicza si : obwody o wietlenia klatek
schodowych, innych pomieszcze  technicznych, obwody zasilania maszynowni d wigów,
hydroforni, w ów cieplnych itp.

Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów instalacji elektrycznej od-
powiednio po czonych z sob  przewodami elektrycznymi i po rednio lub bezpo rednio ze
ród em energii oraz chronionych przed przet eniami wspólnym zabezpieczeniem. Sk ada si

z przewodów b cych pod napi ciem, przewodów ochronnych oraz zwi zanych z nimi
urz dze  rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposa eniem dodatkowym.

Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwód, do
którego bezpo rednio przy czone s  odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.
Ma zapewni  mo liwo  zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w
mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposób dogodny i bezpieczny.

Ochrona wewn trzna - zespó rodków do ochrony wn trza obiektu budowlanego
przed skutkami rozp ywu pr du piorunowego w urz dzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewn trzna - zespó rodków do ochrony obiektu budowlanego przed
bezpo rednim uderzeniem piorunu.

Odbiór cz ciowy - odbiór cz ci obiektu, instalacji lub robót, stanowi cy etapow
ca . Do niego zalicza si  równie  odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym
etapie robót przeznaczone s  do zakrycia. Jako odbiór cz ciowy traktuje si  równie  odbiór
robót zlecony jednemu spo ród wykonawców (podwykonawcy).

Odbiór ko cowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas
którego nast puje sprawdzenie zgodno ci wykonania obiektu z projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru ko cowego dokonuje
si  sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie
pod k tem ich prawid owego i bezpiecznego dzia ania.

Odbiór mi dzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jako ci mi dzy kolejnymi
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robót.

Ogranicznik przepi - urz dzenie s ce do ograniczenia warto ci szczytowej przepi
udarowych pochodzenia atmosferycznego lub czeniowego.

Oprzewodowanie - zespó  sk adaj cy si  z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub
przewodów szynowych oraz elementów mocuj cych, a tak e, w razie potrzeby, os on
przewodów (kabli) lub przewodów szynowych.

wietlenie awaryjne - o wietlenie elektryczne, samoczynnie w czaj ce si  w
przypadku wyst pienia przerwy w zasilaniu podstawowym, maj ce na celu zapewnienie
dostatecznej widoczno ci \N pomieszczeniach (o wietlenie bezpiecze stwa) oraz umo liwienie
ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o wietlenie ewakuacyjne); o wietlenie awaryjne jest
zasilane z awaryjnych róde  zasilania poprzez niezale ne obwody o wietleniowe lub cz
obwodów o wietlenia podstawowego.

Po czenie wyrównawcze - elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych i
cz ci przewodz cych obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencja ów.

Pr d ró nicowy - pr d o warto ci chwilowej równej sumie algebraicznej warto ci
chwilowej pr dów p yn cych we wszystkich przewodach czynnych w okre lonym miejscu
sieci lub instalacji elektrycznej.
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Pr d zwarciowy - pr d przet eniowy powsta y w wyniku po czenia z sob  -
bezpo rednio lub przez impedancj  o pomijalnie ma ej warto ci - przewodów, które w
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej maj  ró ne potencja y.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi - przestrzenie, w
otoczeniu których znajduj  si  g ównie metalowe lub przewodz ce cz ci i wewn trz
których dotkni cie powierzchni  cia a otaczaj cych elementów przewodz cych jest
prawdopodobne, a mo liwo  przerwania ograniczona. Do przestrzeni tych w budynku
mieszkalnym nale : pomieszczenia pralni, hydroforni, kot owni, kana ów rewizyjnych lub

ów cieplnych.
Przewód odprowadzaj cy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) cz cy zwód z

przewodem uziemiaj cym lub z uziomem fundamentowym.
Przewód uziemiaj cy - przewód ochronny cz cy g ówn  szyn  (zacisk) uziemiaj  z

uziomem.
Przy cze - odcinek linii elektrycznej cz cy zewn trzn  sie  zasilaj  ze z czem.
Rezystancja uziemienia - rezystancja mi dzy uziomem a ziemi  odniesienia.
Rozdzielnica g ówna budynku - zespó  odpowiednio dobranej i po czonej aparatury

rozdzielczej, zabezpieczeniowej, czeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach
funkcjonalnych, s cy do zasilania i zabezpieczenia wewn trznych linii zasilaj cych oraz
obwodów administracyjnych.

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposa ony w odpowiedni
aparatur  (rozdzielcz , zabezpieczeniow , czeniow , pomiarowo-kontroln ), s cy do
zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe s  przewa nie
instalowane w pobli u odbiorników przez nie zasilanych.

Rozdzielnica (tablica) pi trowa - blok funkcjonalny wyposa ony w odpowiedni
aparatur  (rozdzielcz , zabezpieczeniow , czeniow , pomiarowo-kontroln ), s cy do
doprowadzenia energii elektrycznej do wi cej ni  jednego mieszkania, w obr bie tej samej
klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Tablica pi trowa s y równie
do doprowadzenia innych instalacji do mieszka  -np. telefonicznych, domofonowych itp.

Skrzynka pod ogowa - element montowany w kanale podpod ogow7ym. spe niaj cy w;

ci gu funkcj  przelotow  lub rozga , a tak e s cy do umieszczania w nim skrzynki
monta owej. Skrzynka pod ogowa mo e by  tak e mocowana w górnej powierzchni
pod ogi, montowanej na podporach, pod któr  uk ada si  przewody instalacji
elektrycznej.

Specyfikacja techniczna -  dokument  okre laj cy  cechy,  które  powinien  mie  wyrób
lub proces jego wytwarzania w zakresie jako ci, parametrów technicznych, bezpiecze stwa
lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, bada  i metodologii bada ,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

Stacja elektroenergetyczna - zespól urz dze  znajduj cych si  we wspólnym
pomieszczeniu lub innym miejscu niedost pnym dla osób postronnych - przeznaczony do
przetwarzania, a tak e do przetwarzania i rozdzia u energii elektrycznej.

Stopie  ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudow
przed dotykiem cz ci czynnych i poruszaj cych si  mechanizmów, przed dostaniem si  cia
sta ych i wnikaniem wody.

Szczegó owe wymagania - wymagania, które powinien spe nia  wyrób wprowadzany do
obrotu, okre lone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej
innych ni  dyrektywy nowego podej cia.

Transformator bezpiecze stwa -  transformator  ochronny  o  napi ciu  wtórnym  nie
wy szym od napi cia bardzo niskiego w normalnych warunkach pracy.

Transformator ochronny - transformator zapewniaj cy niezawodne oddzielnie
elektryczne obwodu wtórnego od obwodu pierwotnego.
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Transformator separacyjny - transformator ochronny o napi ciu wtórnym wy szym od
napi cia bardzo niskiego w normalnych warunkach pracy.

Urz dzenia elektryczne - wszystkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekszta canie, przesy anie, rozdzia  lub
wykorzystywanie energii elektrycznej. S  nimi np. maszyny, transformatory, aparaty,
przyrz dy pomiarowe, urz dzenia zabezpieczaj ce, oprzewodowanie, odbiorniki.

Urz dzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urz dzenie stosowane do ochrony
przestrzeni przed skutkami piorunów. Sk ada si  ono z zewn trznego i wewn trznego
urz dzenia piorunochronnego.

Urz dzenie r czne - urz dzenie przeno ne przeznaczone do trzymania w r ce podczas
jego u ytkowania, przy czym silnik (je eli jest) stanowi integraln  cz  tego urz dzenia.

Urz dzenie sta e - urz dzenie nieruchome przymocowane do pod a lub dowolnej
innej konstrukcji sta ej.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespó  przedmiotów metalowych umieszczonych w
gruncie w celu zapewnienia z nim po czenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy naturalny -  uziom  w  postaci  stopy  lub  awy  fundamentowej  ze
zbrojeniem przystosowanym do po czenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami
odprowadzaj cymi i z przewodem uziemiaj cym.

Uziom fundamentowy sztuczny - uziom w postaci ta my lub pr ta w otulinie betonowej.
Uziom naturalny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespó  przedmiotów

metalowych umieszczanych w gruncie, w innym celu ni  uziemienie.
Uziom otokowy - uziom poziomy u ony wokó  chronionego obiektu.
Uziom pionowy - uziom zag biony swym najwi kszym wymiarem prostopadle do

powierzchni ziemi.
Uziom poziomy - uziom w postaci ta my lub drutu u ony poziomo w ziemi.
Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespó  przedmiotów

metalowych umieszczanych w gruncie w celu uziemienia.
Wewn trzna linia zasilaj ca (wiz) - cz  obwodu elektrycznego, która wraz z

odga zieniami stanowi uk ad zasilaj cy w energi  elektryczn  poszczególne instalacje
odbiorcze. Wiz s  prowadzone w budynkach wielomieszkaniowych (wielorodzinnych) z
rozdzielnicy g ównej do rozdzielnic (tablic) pi trowych (obwodowych).

Wewn trzne urz dzenie piorunochronne - zespól dodatkowych rodków uzupe niaj cych
zewn trzne urz dzenie piorunochronne, pozwalaj cych na zredukowanie
elektromagnetycznych efektów pr du piorunowego wewn trz chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - roz czanie po czenie rubowe przewodu odprowadzaj cego z
przewodem uziemiaj cym w celu umo liwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub
sprawdzenia ci ci galwanicznej cz ci nadziemnej.

Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spe nia  wyrób wprowadzany do
obrotu, okre lone w dyrektywach nowego podej cia.

Zewn trzne urz dzenie piorunochronne - urz dzenie sk adaj ce si  z systemu zwodów,
przewodów odprowadzaj cych i uziemie .

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w g bi ziemi, którego potencja
nie zmienia si  pod wp ywem pr du sp ywaj cego z rozpatrywanego uziomu lub uziomów.

cze instalacji elektrycznej - urz dzenie elektryczne, w którym nast puje po czenie
elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacj  elektryczn  odbiorcy.

Zwód - cz  urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpo redniego
przyjmowania wy adowa  atmosferycznych.

Zwód naturalny - zwód utworzony przez górne elementy metalowe lub elbetowe
obiektu budowlanego zbudowane w innym celu ni  przyjmowanie wy adowali
atmosferycznych.
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1.MATERIA Y

1.1. Wymagania formalne

1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach u yteczno ci publicznej nale y
stosowa  przewody, kable, sprz t, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne
posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla  których
producent:

- dokona  oceny zgodno ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug
okre lonego systemu oceny zgodno ci,

- wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy
dotycz ce wymaga  zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa Mi dzy narodowej Komisji ds. Przepisów
Dotycz cych Zatwierdzania Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.
Wprowadzono tak e wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okre lonych. Oznacza to, e wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpiecze stwa,
certyfikaty i deklaracje zgodno ci z norm  lub aprobat  techniczn , zachowuj  wa no  do
dnia okre lonego w tych dokumentach.

Obwody elektryczne

Typ,
podstawowe
parametry

Lp Wyszczególnienie Ilo

1 2 4 5
1  Przewód YDY 3x1 ,S mm2  wg kosztorysu
2 Przewód YDY 3x2,S mm2

3  Przewód YDY Sx2,S mm2

4  Przewód YDY 3x6 mm2

5  Przewód YDY Sx10 mm2

czniki p/t POLO OPTIMA
6 Gniazda wtykowe p/t POLO

OPTIMA
7 Puszki rozgal na fi 80 p/t
8 Puszki pod osprz fi 60 p/t
9 Rozga niki WAGO
10 Oprawy wietlówkowe OKN
11 Oprawy wietlówkowe OPK
12 Rozdzielnice p/t RWN 2x18
13 Zabezpieczenia S 301 810
14 Zabezpieczenia S 301 816
15 Wy czniki ró nicowo-

3044040 AC
16 Dzwonki szkolne 230 V
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2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3.  TRANSPORT
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy samowy adowczy o adowno ci 0,90 ton.

4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH
YTECZNO CI PUBLICZNEJ

4.1. Wymagania ogólne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycz  wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wn trzowych o napi ciu do 1 kV w budynkach u yteczno ci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nale y u ywa  przewodów, kabli, sprz tu, osprz tu
oraz aparatury i urz dze  posiadaj cych znak bezpiecze stwa lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urz dzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ci gi instalacyjne powinny
by  tak zainstalowane, aby mo liwe by o ich swobodne funkcjonowanie oraz dost p w
czasie przegl dów i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by  tak wykonane, aby zapewnia y ci  dostaw  energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb

ytkowników.
5. Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie

przy czenie odbiorów jednofazowych.
6. Trzeba umo liwi  ca kowit  wymian  instalacji i przewodów bez naruszania

konstrukcji budynku.
7. Nale y zapewni  bezkolizyjno  instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
8. Trasy przewodów nale y wykonywa  w liniach prostych, równoleg ych do kraw dzi cian i

stropów.
9. Obwody elektryczne wewn trznych linii zasilaj cych nale y prowadzi  w budynku poza

obr bem pomieszcze  przebywania osób, w wydzielonych kana ach lub szybach
instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urz dzenia nale y prowadzi  w
obr bie tego samego pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych nale y stosowa  odr bne obwody elektryczne do:
- wietlenia ogólnego,
- wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpiecze stwa),
- wietlenia przeszkodowego,
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
- sieci teleinformatycznych,
- gniazd wtyczkowych pojedynczych urz dze  o mocy wi kszej ni  2 kW.
12. Tablice z aparatami zabezpieczaj cymi nale y ustawia  w taki sposób, aby zapewni atw

obs ug  i zabezpieczenie przed dost pem niepowo anych osób.
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13. Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni
niezb dn  wytrzyma  na wyci ganie wtyczki z gniazda. Zaleca si  instalowanie
puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoc  wkr tów.

14. W ka dym pomieszczeniu nale y zainstalowa  odpowiedni  liczb  gniazd wtyczkowych w
celu zapewnienia funkcjonalno ci instalacji, tak aby nie by o potrzebne stosowanie
przed aczy itp.

15. Gniazda wtyczkowe i czniki o wietlenia nale y instalowa  w sposób nie koliduj cy z
wyposa eniem pomieszczenia.

16. W azienkach nale y przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z
uwzgl dnieniem stref ochronnych.

17. Po enie za cz/wy cz czników o wietlenia nale y przyjmowa  takie, aby w ca ym
pomieszczeniu by o ono jednakowe, przy czym za czanie o wietlenia powinno
nast powa  po wci ni ciu górnej cz ci cznika ko yskowego

18. Nale y instalowa  w ka dym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wy cznie ze stykiem
ochronnym.

19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim
po eniu, aby styk ten wyst powa  u góry.

20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nale y pod czy  w taki sposób,
aby przewód fazowy dochodzi  do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego
zacisku .

21. Nie zaleca si  stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych,
potrójnych), w których nie mo e by  realizowany jednakowy uk ad biegunów
wzgl dem styku ochronnego PE, tak jak podano powy ej.

22. Pomieszczenia powinny by  wyposa one w wypusty o wietleniowe, a liczba
wypustów i ich rozmieszczenie zapewnia  prawid owe o wietlenie pomieszczenia.
Wszystkie wypusty powinny mie  wyprowadzony przewód ochronny PE.

23. Instalacje elektryczne nale y wykonywa  przewodami o ach miedzianych.
24. Nale y sprawdzi , czy parametry zaprojektowanych zabezpiecze  i rodków ochrony

przeciwpora eniowej s  zgodne z aktualnymi przepisami i normami.
25. Nale y sprawdzi , czy rodki ochrony przed przepi ciami s  zgodne z aktualnymi

przepisami i normami. Instalacje elektryczne nale y wykona  i zabezpieczy  w taki
sposób, aby nie by y ród em po arów w budynku, ani nie powodowa y
rozprzestrzeniania si  ognia.
26. Instalacja powinna zapewnia  ochron rodowiska przed ska eniem, emitowaniem

niedopuszczalnego poziomu drga , ha asu oraz oddzia ywaniem pola elektro-
magnetycznego.

27. Instalacje elektryczne nie mog  by ród em zak óce  elektromagnetycznych
(EMI).

28. 4.2. Urz dzenia zasilaj ce budynki u yteczno ci publicznej w energi  elektryczn

4.2 Wymagania ogólne dotycz ce zasilania budynków
1. Uk ad zasilania i rozdzia u energii elektrycznej w budynku powinien zapewnia :
- odpowiednie parametry dostarczanej energii,
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- przyj te wymagania u ytkowe,
- dogodny monta ,
- dogodn  eksploatacj  instalacji elektrycznych i urz dze  rozdzielczych.
2. Budynki u yteczno ci publicznej nale y zasila  z sieci kablowej lub z sieci na-

powietrznej niskiego napi cia. Du e budynki nale y zasila  z odr bnej stacji trans-
formatorowej.

3. W wi kszo ci budynków u yteczno ci publicznej zasilanie podstawowe nale y
rezerwowa .

4. W obiekcie nale y stosowa  jedno przy cze na ca y budynek, niezale nie od rodzaju
zabudowy (zwarta czy rozcz onkowana).

5. cze kablowe nale y instalowa  na zewn trz budynku, w miar  mo liwo ci w pobli u
ównego wej cia.

6. Wszystkie budynki powinny by  wyposa one w nast puj ce urz dzenia elektryczne:
- cze kablowe lub napowietrzne,
- przeciwpo arowy wy cznik pr du (dla budynków o kubaturze powy ej 1000 m3 lub

zawieraj cych strefy zagro one wybuchem),
- rozdzielnic  g ówn  budynku,
- rozdzielnice obwodowe,
- rozdzielnice: hydroforni, w a cieplnego, wentylatorni, pompy po arowej, zasilania

maszynowni d wigu (je eli w budynku s  d wigi osobowe i towarowe).
7. Budynki u yteczno ci publicznej powinny mie  niezawodne uk ady zasilania.
8. Budynki u yteczno ci publicznej, w których zanik napi cia w sieci zasilaj cej mo e

spowodowa  zagro enie ycia lub zdrowia ludzi, mienia i rodowiska, nale y zasila  z co
najmniej dwóch niezale nych róde  energii elektrycznej. Budynki takie powinny mie
zasilanie rezerwowe (za czane samoczynnie - SZR). W budynkach wysoko ciowych
jednym ze róde  powinien by  zespó  pr dotwórczy.

9. Rezerwowym ród em zasilania mo e by  zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod
warunkiem, e jest ono niezale ne od zasilania podstawowego i e zak ócenia zasilania
podstawowego nie b  mia y wp ywu na funkcjonowanie zasilania rezerwowego.

10. Niektóre odbiorniki, np. o wietlenie awaryjne, wymagaj  zastosowania ca kowicie
niezale nego od sieci elektroenergetycznej ród a zasilania w postaci zespo u
pr dotwórczego lub baterii akumulatorów.

11. W budynkach, w których istnieje grupa odbiorników wra liwych na przerwy w
zasilaniu, musz  by  stosowane odpowiednio dobrane urz dzenia typu UPS.

12. Odbiory wewn trz budynków nale y przy cza  do sieci za po rednictwem:
- rozdzielnic tablicowych izolowanych w pomieszczeniach ogólnie dost pnych, je eli pr d

znamionowy tych rozdzielnic nie przekracza 100 A lub
- rozdzielnic szafowych o pr dzie ponad 100 A, ustawianych w wydzielonych

pomieszczeniach.

4.3. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach
1. Instalacje uk adane pionowo (g ówna linia zasilaj ca, wewn trzne linie zasilaj ce) zaleca si

prowadzi  grupowo z zastosowaniem poni szych rozwi za :
• Prowadzenie ci gów uk adanych w kana ach wykonanych w cianach dzia owych (w

przypadku ich odpowiedniej grubo ci) - kana y zamykane s  drzwiczkami stalowymi.
• Prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w cianach dzia owych -

drzwiczki tych zestawów winny by  zlicowane ze cian  korytarzow  lub klatki
schodowej. Wyposa enie zestawu ma by  dostosowane do potrzeb budynku, a wysoko
zestawu do wysoko ci kondygnacji.



75

• Prowadzenie instalacji w kana ach umieszczonych w cianach dzia owych - szkielet kana u
nale y wykona  ze stali kszta towej, a obudow  z blachy stalowej lub p yt STG. Kana y
zamykane s  drzwiczkami stalowymi dost pnymi od strony korytarza, zlicowanymi z
powierzchni ciany. Korzystnym rozwi zaniem jest usytuowanie tych kana ów jako
przylegaj cych do kana ów wentylacyjnych i tworz cych z nimi wspólny blok.

2. W przypadku budynków szkieletowych o konstrukcji mieszanej zaleca si  wykorzystanie
cian monolitycznych usztywniaj cych do prowadzenia w nich instalacji elektrycznych

zatapianych.
3. We wszystkich wymienionych rozwi zaniach za regu  uwa a si  umieszczanie rozdzielnic

(tablic rozdzielczych) w kana ach.
4. Zaleca si  stosowanie rozwi za  w wykonaniu ma ogabarytowym o szeroko ci 250 mm.
5. Instalacje uk adane poziomo nale y prowadzi  przede wszystkim w stropie,stosuj c

rury z tworzyw sztucznych zatapiane w stropie mi dzy warstwami zbrojenia.
6. Instalacje te prowadzi  mo na równie  na tynku, stosuj c tradycyjne rozwi zania

natynkowe oraz maskuj c je przy pomocy os on.
7. Je eli istniej  takie mo liwo ci, nale y stosowa  rozwi zania jak dla budynków o

konstrukcjach cianowych.
8. W przypadku podwieszonego sufitu instalacje mo na prowadzi  w przestrzeni mi dzy

sufitem a stropem.
9. Poza tym rozwi zania te mo na stosowa  bez maskowania we wn trzach o ma ych

wymaganiach estetycznych.
10. W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji nale y bra

pod uwag :
- warunki ogólne, w jakich ma pracowa  instalacja,
- poprawno  eksploatacji,
- atwo  przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obci enia,
- ekonomiczno  przyj tego rozwi zania.
11. W miar  mo liwo ci trzeba unika  prowadzenia instalacji w s upach stalowych, a je li jest

taka konieczno  - instalacj  ograniczy  do monta u cznika lub gniazda
wtyczkowego.

4.3 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych
1. Pomieszczenie suche to takie, w których temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C,

a wilgotno  wzgl dna do 75%. S  to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W
budownictwie u yteczno ci publicznej s  nimi (bez azienek):

- biura,
- szko y.
- przedszkola,
- hotele.
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nale y wykonywa :
- przewodami jedno owymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem,
- przewodami wtynkowymi (typu YDYt),
- przewodami jedno- i wielo owymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych

przypod ogowych i na ciennych,
- przewodami jedno- i wielo owymi (typu YDY) w kana ach instalacyjnych

(sufitowych, ciennych, podparapetowych),
- przewodami jedno- i wielo owymi (typu YDY) w kana ach instalacyjnych

(pod ogowych, podpod ogowych i napod ogowych).
3. Nale y stosowa  sprz t instalacyjny w wykonaniu:
- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym pod u,
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- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,
- wtynkowym do instalacji wtynkowej.
4. W zale no ci od sposobu monta u nale y wykorzystywa czniki na cienne, podtynkowe,

wtynkowe, panelowe, o cie nicowe.
5. W pomieszczeniach suchych nale y stosowa czniki w obudowie zwyk ej,

otwartej.
6. W zale no ci od sposobu monta u trzeba wybiera  gniazda wtyczkowe na cienne, do

wbudowania, wtynkowe, tablicowe, o cie nicowe, przeno ne, sto owe, podpod ogowe.
7. Obudowy sprz tu, osprz tu, opraw o wietleniowych i urz dze  powinny zapewnia

ochron  o stopniu minimum IP 2X.
8. Sprz t instalacyjny nale y mocowa  w puszkach za pomoc  „pazurków" lub po cze

rubowych.
9. Nale y stosowa  osprz t znormalizowany (puszki instalacyjne sprz towe (j) 60, puszki

rozga ne <j) 70, rury, z czki) wykonany z materia ów niepalnych lub
niepodtrzymuj cych palenia.

10. Nale y stosowa  ochron  przed:
- pora eniem pr dem elektrycznym,
- pr dami przeci eniowymi i zwarciowymi,
- skutkami oddzia ywania cieplnego,
- obni eniem napi cia,
- skutkami doziemie  w sieciach wysokiego napi cia (wg zasad podanych w p. 4.4) oraz

przed przepi ciami atmosferycznymi i czeniowymi wed ug zasad podanych w
rozdziale 5.

4.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jedno owymi w
rurach instalacyjnych (os onowych)

Trasowanie
1. Trasowanie nale y wykona , uwzgl dniaj c konstrukcj  budynku oraz zapewniaj c

bezkolizyjno  instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna by  prosta i atwo dost pna do prawid owej konserwacji i

remontów.
3. Trasa powinna przebiega  w liniach prostych, równoleg ych lub prostopad ych do cian i

stropów.
Monta  konstrukcji wsporczych i uchwytów
1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich instalacji ele-

ktrycznych, bez wzgl du na rodzaj technologii (system), powinny by  zamocowane do
pod a ( cian i stropów) w sposób trwa y.

2. Dobór elementów wsporczych powinien uwzgl dnia  warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

Przej cia przez ciany i stropy
1. Wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany i stropy musz  by

chronione przed uszkodzeniami.
2. Przej cia nale y wykonywa  w przepustach rurowych (rurach os onowych).
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodz ce przez pod ogi musz  by  chronione przed

uszkodzeniami do wysoko ci bezpiecznej. Jako os ony mo na stosowa  rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka.
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Kucie bruzd
1. Je li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nale y to zrobi  w trakcie

monta u instalacji.
2. Bruzdy nale y dostosowa  do rednicy rury z uwzgl dnieniem rodzaju i grubo ci tynku.
3. Przy uk adaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru dzie, szeroko  bruzdy powinna by  taka,

aby odst py w wietle mi dzy rurami wynosi y nie mniej ni  5 mm.
4. Rury zaleca si  uk ada  jednowarstwowo.
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebi  i przepustów w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych.
6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich cianach dzia owych w sposób

os abiaj cy ich konstrukcj .
7. Przy przej ciu z jednej strony ciany na drug  (lub ze ciany na strop) ca a rura

powinna by  pokryta tynkiem.
8. Przej cia przez ciany nale y wykonywa  w taki sposób, aby rur  mo na by o wygina

agodnymi ukami, o promieniu nie mniejszym od warto ci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie  uku z rur  sztywnych

rednica znamionowa
rury [mm]

18 21 22 28 37 47

Promie
uku [mm]

190 190 250 250 350 450

9. Rury mog  by  uk adane w warstwach konstrukcyjnych pod ogi lub zatapiane w
warstwie wyrównawczej pod ogi, tak aby nie by y nara one na napr enia
mechaniczne.

4.5.8.5. Uk adanie rur i osadzanie puszek
1. Rury nale y uk ada  i mocowa  w uprzednio wykonanych bruzdach.
2. uki z rur sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez

wyginanie rur w trakcie ich uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszcze nie rury nie
mo e by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie uku podane s  w tablicy 10.

3. czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czek (lub
przez kielichowanie).

4. Puszki powinny zosta  osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw
po otynkowaniu ciany by a zrównana (zlicowana) z tynkiem.

5. Przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci  wymagan  liczb  otworów do
stosowanych do rednicy wprowadzanych rur.

6. Koniec rury powinien by  wprowadzony do rodka puszki na g boko  do 5 mm.
4.5.8.6. Wci ganie przewodów do rur
1. Do rur u onych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykryciu warstw  tynku lub

masy betonowej, nale y wci gn  przewody przy u yciu odpowiednich na rz dzi
(przyrz dów).

2. Przewody na ca ej d ugo ci wci gni cia do rury nie mog  mie  po cze .
3. Zabronione jest uk adanie rur wraz z wci gni tymi przewodami oraz wci ganie

przewodów do niezatynkowanych rur.
4. Przewody powinny by  u one swobodnie i nie powinny zosta  nara one na

naci gi i dodatkowe napr enia.
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4.5. Instalacje w tynku

Trasowanie
Trasowanie nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.5.2.

Mocowanie puszek
1. Puszki nale y osadza  na cianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwa y (np.

za pomoc  ko ków rozporowych).
2. Na cianach drewnianych puszki nale y mocowa  za pomoc  wkr tów do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu nale y przykry  pokrywami monta owymi.
Uk adanie i mocowanie przewodów
3. Instalacje wtynkowe nale y wykonywa  przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si

stosowanie przewodów wielo owych p askich.
2. Na pod u palnym mo na uk ada  przewody na warstwie zaprawy murarskiejo

grubo ci co najmniej 5 mm, oddzielaj cej przewód od pod a.
3. uki i zgi cia przewodów powinny by agodne.
4. Pod e do uk adania przewodów powinno by  g adkie.
5. Przewody nale y mocowa za pomoc  specjalnych uchwytów.
6. Do puszek nale y wprowadza  tylko te przewody, które wymagaj czenia w

puszce; pozosta e przewody nale y prowadzi  obok puszki.
7. Przed tynkowaniem ko ce przewodów nale y ukry  w puszce, a puszki zabezpieczy

przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie  grubo  co najmniej 5 mm.
8. Zabrania si  uk adania przewodów bezpo rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej

pod ogi i w z czach p yt betonowych bez stosowania os on w postaci rur.

4.6. Mocowanie sprz tu i osprz tu
1. Nale y stosowa  nast puj cy sprz t i osprz t instalacyjny:
- rozga niki,
- puszki instalacyjne,
- wy czniki i prze czniki,
- czniki o wietlenia,
- gniazda wtyczkowe,
- wtyczki do mocowania na sta e,
- gniazda bezpiecznikowe,
- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
- przyciski sterownicze.
2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i czników w mieszkaniach powinno by  zgodne z

technologi  wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.
3. czniki o wietlenia nale y instalowa  na wysoko ci 1,4 m od pod ogi, przy drzwiach od

strony klamki (odleg cznika od otworu o cie nicy powinna wynosi  nie wi cej ni  20
cm).

4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nale y uwzgl dni  charakter i kszta t
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca si . aby:
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypod ogowych, sprz t

by  instalowany bezpo rednio obok listwy, z zachowaniem poni szych zasad:
- w systemie listwowym trzeba stosowa  sprz t (gniazda i czniki) w wykonaniu natynkowym,
- gniazda wtyczkowe nale y mocowa  tu  nad listwami u onymi w obr bie pod ogi, a czniki

tu  przy listwach prowadzonych po cianach,
- gniazda wtyczkowe i czniki nale y mocowa  do pod a za po rednictwem ko ków

rozporowych (na cianach drewnianych za pomoc  wkr tów do drewna),



79

- mocowanie bezpo rednie sprz tu i osprz tu niehermetycznego do pod y palnych nale y
wykona  na podk adkach blaszanych, znajduj cych si  co najmniej pod ca  powierzchni
danego sprz tu,
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii ni  listwowa,

gniazda umieszcza si  na wysoko ci 0,2 -s- 0,9 m nad pod og  (z wyj tkiem instalacji w
kana ach pod ogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje
si  w pod odze lub puszkach - kasetonach pod ogowych).

5. W pomieszczeniach suchych nale y stosowa  sprz t instalacyjny w wykonaniu zwyk ym,
natomiast w pomieszczeniach o zwi kszonym zagro eniu – sprz t w wykonaniu szczelnym.

6. Sprz t i osprz t nale y zamocowa  do pod a w sposób zapewniaj cy jego pewne, trwa e
i bezpieczne osadzenie (najcz ciej przez przykr cenie).

5. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

5.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezb dnych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku

1. Wykonawca robót budowlanych, niezb dnych do monta u instalacji elektrycznej, powinien
zapozna  si  z konstrukcj  oraz technologi  wykonania budynku, a tak e stwierdzi
odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromonta owych.

2. Odbiór robót budowlanych, niezb dnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa
si  przed przyst pieniem do wykonywania robót elektrycznych.

3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elek-
trycznych.

4. Szczegó owy zakres odbioru robót zale y od charakteru i rodzaju robót przewi-
dzianych do wykonania.

5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezb dnych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego cz ci) przekazywanego do wykonania instalacji,
powinien by  zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj  inwestycji.

6. Odbiór robót powinien zosta  udokumentowany protokó em.
7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowi zany dostarczy  wykonawcy plan

instalacji i urz dze  podziemnych, znajduj cych si  na terenie robót lub z  pisemne
wiadczenie, e w danym obszarze nie ma adnych instalacji i urz dze  podziemnych.

5.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

5.2.1. Odbiór mi dzy operacyjny
1. Odbioru mi dzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez

niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów,
którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze
mi dzyoperacyjnym mo e równie  uczestniczy  przedstawiciel generalnego wykonawcy
lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udzia  w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy odbiorze mi dzyoperacyjnym nale y sprawdzi  zgodno  odbieranych robót z
projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku
budowy (robót). Przy odbiorach mi dzyoperacyjnych nale y zwróci  szczególn  uwag  na
jako  wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju
robót.

3. Z ka dego przeprowadzonego odbioru mi dzy operacyjnego powinien by  spo-
rz dzony protokó  podpisany przez wszystkich cz onków komisji, zawieraj cy ocen
wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które nale y wykona  przed podj ciem
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dalszych prac. Wyniki odbioru mi dzyoperacyjnego powinny zosta  wpisane do
dziennika budowy (robót).

5.2.2. Odbiór cz ciowy
1. Odbiorem cz ciowym mo e by  obj ta cz  obiektu, instalacji lub robót, stanowi ca

etapow  ca . Jako odbiór cz ciowy traktuje si  równie  odbiór dotycz cy ca okszta tu
robót zleconych do wykonania jednemu spo ród wykonawców (podwykonawcy).
Odbiór cz ciowy ma na celu jako ciowe i ilo ciowe sprawdzenie wykonanych robót.

2. Do odbiorów cz ciowych zalicza si  te  odbiory elementów obiektu lub robót
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako ci wykonania robót oraz
dokonania ich obmiaru.

3. Odbiór cz ciowy powinien zosta  przeprowadzony komisyjnie, w obecno ci in-
westora (zleceniodawcy). Wykonawca obowi zany jest zawiadomi  i uzgodni  z
zamawiaj cym termin odbioru. Zawiadomienie mo na wykona  w formie wpisu do
dziennika budowy (robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych równie  telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku
budowy). Z odbioru robót ulegaj cych zakryciu sporz dza si  protokó , którego
wyniki nale y wpisa  do dziennika budowy (robót), w tym równie  wyniki oceny
jako ci.

4. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru cz ciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nast pnie inwestor od generalnego wykonawcy.
Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawc  mo e przeprowadzi  odbiór
cz ciowy równocze nie z odbiorem robót od podwykonawcy przez
generalnego wykonawc . W przypadku bezpo redniego wykonawstwa odbiór
cz ciowy ogranicza si  do odbioru robót przez inwestora.

5. Cz ciowy odbiór obiektu powinna przeprowadzi  komisja powo ana przez inwestora
(zamawiaj cego). W sk ad komisji powinni wchodzi : przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych
(podwykonawcy) i ewentualnie inne powo ane osoby.

6. Z odbioru cz ciowego nale y spisa  protokó , w którym wymienia si  ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okre lone terminy ich usuni cia. Równocze nie nale y
zrobi  odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym do czeniem
kopii protokó u.

7  Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad (usterek) wymienionych w protokóle,
zamawiaj cy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór
pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robót) informuj cym o usuni ciu usterek.

5.2.3. Obowi zki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przy-
gotowania instalacji do odbioru

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowi zany jest do:
1. Zg aszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegaj cych w

dalszym etapie zakryciu.
2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przy czenie do

sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów cz ciowych instalacji oraz zwi zanych z
nimi urz dze  przed zg oszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku,
uzupe nionej o wszelkie pó niejsze zmiany, jakie zosta y wniesione w trakcie budowy.

4. Zg oszenia do odbioru ko cowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku.
Zg oszenie to powinno zosta  odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynno ciach odbioru.
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6. Przekazania inwestorowi o wiadczenia o zgodno ci wykonania instalacji elektrycznych
z projektem, warunkami pozwolenia na budow , warunkami przy czenia do sieci
elektroenergetycznej oraz obowi zuj cymi przepisami.

5.2.4. Odbiór ko cowy

5.2.4.1. Wymagania ogólne dotycz ce inwestorskiego odbioru ko cowego
1. Odbiór ko cowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiaj cego

(inwestora). Mo e on w tym celu powo  komisj  odbiorcz  z on  z rzeczo-
znawców i przedstawicieli u ytkownika oraz kompetentnych organów.

2. Dokonywany przez inwestora odbiór ko cowy robót wykonanych w obiekcie mo e by
po czony z odbiorem maj cym na celu przekazanie obiektu u ytkownikowi do
eksploatacji.

3. Odbiór ko cowy powinien by  poprzedzony technicznymi odbiorami cz ciowymi (je li
takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, je li rozruch taki
inwestor (zamawiaj cy) zleci  wykonawcy robót. Zako czenie i wyniki wymienionych
prac powinny zosta  w ciwie udokumentowane.

4. Przed przyst pieniem do odbioru ko cowego kierownik budowy (g ówny wykonawca
robót) jest zobowi zany do przygotowania dokumentów potrzebnych do nale ytej
oceny wykonywanych robót.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powy-
konawczej. Kierownik (g ówny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje
instalacj  elektryczn  oraz niezb dne dokumenty do odbiorów.

6. Przy odbiorze ko cowym nale y:
- sprawdzi  zgodno  wykonanych robót z umow , projektem technicznym, warunkami

technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzi  udokumentowanie jako ci wykonanych robót odpowiednimi protokó ami

sprawdze  odbiorczych oraz ewentualnymi protokó ami z rozruchu technologicznego,
oceniaj c przy tym wykonanie zalece  oraz ustale  zawartych w protokó ach prób i
odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,

- w przypadku odbioru ca ci obiektu stwierdzi , czy spe nia on zasady prawid owej
eksploatacji i mo e by  u ytkowany lub stwierdzi  istniej ce wady i usterki.

7. Z odbioru ko cowego powinien by  sporz dzony protokó  podpisany przez upo-
wa nionych przedstawicieli zamawiaj cego i oddaj cego wykonany obiekt (lub roboty)
oraz przez osoby bior ce udzia  w czynno ciach odbioru. Protokó  powinien zawiera
ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni cia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru ko cowego upowa niaj  do przyj cia obiektu do eksploatacji (przyj cia we

adanie), protokó  powinien zawiera  odno ne o wiadczenie zamawiaj cego lub, w
przeciwnym przypadku, odmow  wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy
padkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).

5.2.4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce odbioru ko cowego
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a tak e jej remontu i modernizacji)

wykonawca robót elektrycznych zg asza inwestorowi instalacj  do
odbioruko cowego.

2. Odbioru ko cowego dokonuje komisja odbiorcza powo ana przez inwestora.
3. Odbiór ko cowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),
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- sprawdzenie zgodno ci wykonanej instalacji z umow , warunkami przy czenia do
sieci elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami technicznobudowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogl dziny instalacji,
- sprawdzenie skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony przed pora eniem

pr dem elektrycznym,
- badania i próby monta owe,
- próby rozruchowe,
- sporz dzenie protokó u odbioru.

5.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Ka da instalacja elektryczna w budynku powinna by  poddana szczegó owym
ogl dzinom i próbom, obejmuj cym niezb dny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia
czy spe nia wymagania dotycz ce ochrony ludzi, zwierz t i mienia przed zagro eniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadza  komisja sk adaj ca si  z co najmniej
dwóch osób, dobrze znaj cych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mog  przeprowadza  wy cznie osoby
posiadaj ce wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonuj ca pomiary mo e korzysta  z
pomocy osoby nie posiadaj cej takiego wiadectwa, pod warunkiem, e by a ona
przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urz dzeniach elektrycznych.
Zakres bada  odbiorczych obejmuje:

- ogl dziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
- próby rozruchowe.
4. Ogl dziny, pomiary i próby powinny by  wykonywane przez oddzielne zespo y, a

komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokó ów.
5. Protokó y z bada  (pomiarów i prób), sprawdze  i odbiorów cz ciowych nale y

przed  komisji w trakcie odbioru.
6. Komisja mo e by  jednocze nie wykonawc  ogl dzin, bada  i prób, z tym e z

bada  i prób powinny zosta  wykonane oddzielne protokó y.
7. Po zako czeniu bada  odbiorczych komisja sporz dza protokó  ko cowy. Protokó

nale y przed  do odbioru ko cowego budynku (instalacji elektrycznych w
budynku). Protokó  ten powinien zawiera  co najmniej nast puj ce dane:

- numer protokó u, miejscowo  i dat  sporz dzenia,
- nazw  i adres obiektu,
- imiona i nazwiska cz onków komisji oraz stanowiska s bowe,
- dat  wykonania bada  odbiorczych,
- ocen  wyników bada  odbiorczych,
- decyzj  komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cz onków komisji, stwierdzaj ce zgodno  ustale  zawartych w protokóle.

5.3.1. Ogl dziny instalacji elektrycznych
1. Ogl dziny nale y wykona  przed przyst pieniem do prób i po od czeniu zasilania

instalacji.
2. Ogl dziny maj  na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urz dzenie:
- spe niaj  wymagania bezpiecze stwa,
- zosta y prawid owo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
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- nie maj  widocznych uszkodze  mechanicznych, mog cych mie  wp yw na pogorszenie
bezpiecze stwa u ytkowania.

3. Zakres ogl dzin obejmuje sprawdzenie prawid owo ci:
- wykonania instalacji pod wzgl dem estetycznym (jako  wykonanej instalacji),
- ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym,
- doboru urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych,
- ochrony przed po arem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia,
- wykonania po cze  obwodów,
- doboru oraz nastawienia urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprz tu i osprz tu,
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-

neutralnych,
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na

oznaczenie obwodów, bezpieczników, czników, zacisków itp.,
- wykonania dost pu do instalacji i urz dze  elektrycznych w celu ich wygodnej obs ugi i

konserwacji.

5.3.2. Estetyka i jako  wykonanej instalacji
O jako ci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystykisprz tu
elektroinstalacyjnego,

- trwa  zamocowania sprz tu do pod a oraz innych elementów mocuj cychi uchwytów,
- zamocowanie sprz tu na jednakowej wysoko ci w danym pomieszczeniu z za-

chowaniem zasad prostoliniowo ci mocowania,
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji czników oraz jednolite

usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,
- ciwe zabezpieczenie przed korozj  elementów urz dze  i instalacji nara onych na

wp yw czynników atmosferycznych.

5.3.3. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
1. Nale y ustali , jakie rodki ochrony przed dotykiem bezpo rednim i po rednimzosta y

zastosowane.
2. Nale y stwierdzi  prawid owo  dobrania rodków ochrony przed pora eniem pr dem

elektrycznych oraz ich zgodno  z obowi zuj cymi normami.
3. Sprawdza si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC

60364-4-47:2001.

5.3.4. Ochrona przed po arami i skutkami cieplnymi
1. Nale y sprawdzi , czy:
- instalacje i urz dzenia elektryczne nie stwarzaj  zagro enia po arowego dla

materia ów lub pod y, na których (w pobli u których) s  zainstalowane,
- urz dzenia mog ce powodowa  powstawanie luku elektrycznego s  odpowiednio

zabezpieczone przed jego negatywnym oddzia ywaniem na otoczenie,
- urz dzenia zawieraj ce ciecze palne s  odpowiednio zabezpieczone przed roz-

przestrzenianiem si  tych cieczy,
- dost pne cz ci urz dze  i aparatów nie zagra aj  poparzeniem,
- urz dzenia do wytwarzania pary, gor cej wody lub powietrza maj  wymagane

zabezpieczenie przed przegrzaniem,
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- urz dzenia wytwarzaj ce promieniowanie cieplne s  zabezpieczone przed wy-
st pieniem niebezpiecznych temperatur.

2  Ocenia si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC
60364-4-482:1999.

5.3.5. Dobór przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz dobór i
nastawienie urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych
1. Nale y sprawdzi  prawid owo  doboru parametrów technicznych i kompatybilno

dostosowania do warunków pracy urz dze :
- zabezpieczaj cych przed skutkami pr du przeci eniowego,
- zabezpieczaj cych przed skutkami pr du zwarciowego,
- ochronnych ró nicowopr dowych,
- zabezpieczaj cych przed przepi ciami,
- zabezpieczaj cych przed zanikiem napi cia,

- do od czania izolacyjnego.
2. Nale y sprawdzi  prawid owo
- nastawienia parametrów urz dze  (aparatów) zabezpieczaj cych,
- zainstalowania i nastawienia urz dze  sygnalizacyjnych do sta ej kontroli stanu izolacji

oraz innych, je li takie przewidziano w projekcie,
- doboru urz dze  ze wzgl du na selektywno  dzia ania,
- doboru przewodów do przewidywanych obci  pr dem elektrycznym oraz ich

zabezpiecze  przed przet eniami.
3. Nale y sprawdzi  zgodno  wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-IEC

60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-
5-53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999.

5.3.6. Umieszczenie odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych
1. Nale y sprawdzi , czy instalacja i urz dzenia spe niaj  wymagania w zakresie:
- od czania od napi cia zasilaj cego ca ej instalacji oraz ka dego obwodu,
- rodków zapobiegaj cych przypadkowemu za czeniu i mo liwo ci wy czenia

awaryjnego,
- wynikaj cym z potrzeb sterowania,
- wynikaj cym z wymaga  bezpiecze stwa przy zachowaniu zasad,
- wynikaj cym z od czania w celu wykonania konserwacji urz dze  mechanicznych,
- od czania izolacyjnego i cze  roboczych,
- wy czania do celów konserwacji,
- wy czania awaryjnego.
2. Sprawdzenia dokonuje si  na zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC

60364-5-537:1999 oraz PN-EN 61293:2000.

5.3.7. Dobór urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych
1. Nale y sprawdzi  prawid owo  zastosowanych rozwi za  technicznych w zale no ci od

warunków rodowiskowych oraz ze wzgl du na:
- konstrukcj  obiektu budowlanego oraz temperatur  i wilgotno  powietrza,
- obecno  cia  obcych, wody lub innych substancji wywo uj cych korozj ,
- nara enia mechaniczne,
- promieniowanie s oneczne, wstrz sy sejsmiczne, wy adowania atmosferyczne,

oddzia ywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizuj ce,
- przepi cia atmosferyczne i czeniowe,
- kontakt ludzi z potencja em ziemi,
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- warunki ewakuacyjne oraz zagro enia po arem, wybuchem i ska eniem,
- kwalifikacje osób.
2. Sprawdza si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-

443:1999 i PN-IEC 60364-5-51:2000.

5.3.8. Oznaczenia przewodów
1. Sprawdzenie prawid owo ci oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpo-

wiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-
neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory zielono- ty i jasnoniebieski nie zosta y
zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.

2. Sprawdzenia dokonuje si  na zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999,PN-EN
60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004.

5.3.9. Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia ob-
wodów, czników, bezpieczników, zacisków itp.
1. Nale y sprawdzi  umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych

podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, czników, zacisków
itp.

2. Nale y sprawdzi , czy:
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne

znajduj  si  we w ciwym miejscu,
- obwody, czniki, bezpieczniki, zaciski s  oznaczone w sposób umo liwiaj cy ich

identyfikacj  i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych rodkach
informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne rodki identyfikuj ce aparaty czeniowe i ste-
rownicze znajduj  si  we w ciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacj ,

- umieszczono we w ciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczaj cym
zakresie pozwalaj  one na identyfikacj  instalacji, obwodów lub urz dze .

3. Ocenia si  zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038: 1999,
PN-EN 60617-7:2002(U), PN-EN 60617-1 1:2002(U), PN-EN 60617-6: 2002(U), PN-
88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/03.

5.3.10. Po czenia przewodów
1. Nale y sprawdzi , czy:

- po czenia przewodów s  wykonane przy u yciu odpowiednich metod i osprz tu,
- izolacja nie naciska na po czenia,
- zaciski nie s  nara one na napr enia spowodowane przez pod czone przewody.

3. Nale y zbada  zgodno  wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN- EN
60998-2-1:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN
61210:2000.

5.3.11. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych
1. Przed przyst pieniem do pomiarów i prób nale y usun  wszystkie wady. B dy

monta owe i usterki wykryte w trakcie ogl dzin instalacji.
2. Pomiary i próby przeprowadza si  w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody,

aparaty, urz dzenia i rodki ochrony:
- spe niaj  wymagania okre lone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczaj  osoby i mienie przed negatywnym oddzia ywaniem instalacji

elektrycznych,
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- nie maj  uszkodze , wad lub odporno ci mniejszej ni  wymagana,
-  dobrane, zainstalowane i wykazuj  parametry okre lone w projekcie.
3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:
- sprawdzenie ci ci przewodów ochronnych, w tym g ównych i dodatkowych

(miejscowych) po cze  wyrównawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
- pomiar rezystancji izolacji cian i pod ogi,
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywno ci gruntu,
- pomiar pr dów up ywowych,
- sprawdzenie biegunowo ci,
- sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania,
- sprawdzenie dzia ania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych,
- sprawdzenie wytrzyma ci elektrycznej,
- przeprowadzenie prób dzia ania,
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napi cia.
4. Ka da wy ej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by  zako czona

sporz dzeniem protokó u z przeprowadzonych bada  i pomiarów. Protokó  musi zawiera
co najmniej nast puj ce dane:

- nazw  badanego urz dzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce jego zainstalowania,
- rodzaj wykonanych pomiarów,
- nazwisko osoby wykonuj cej pomiary,
- dat  wykonania pomiarów,
- spis u ytych przyrz dów i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiarów
- uwagi i wnioski.
5. Ocen  ko cow  bada  odbiorczych nale y uzna  za dodatni  wówczas, gdy wyniki

wszystkich bada  w zakresie ogl dzin, pomiarów i prób s  dodatnie.
6. Je eli w trakcie bada  stwierdzono usterki, to po ich usuni ciu nale y powtórzy

wszystkie badania, na które usterka mog a mie  wp yw.
7. Pomiary i próby przeprowadza si  na zgodno  z wymaganiami PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Azl:2000.

 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ CE BHP PRZY WYKONYWANIU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH

1. Przy wykonywaniu robót ka dy wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania
obowi zuj cych przepisów w zakresie BHP.

2. Podstawowym aktem prawnym obowi zuj cym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r. z pó niejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i
nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, które wprowadzaj  zmiany do Kodeksu
pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

3. Sprawy bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach elektrycznych
szczegó owo reguluje rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. (Dz.
U. 1999 nr 80, poz. 980).

4. Wykonawca robót powinien przestrzega  wymaga  generalnego wykonawcy w
zakresie BHP.



87

5. Wykonawca robót powinien mie  uprawnienia budowlane oraz wiadectwo kwalifikacyjne
D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urz dze  elektroenergetycznych,
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmuj ce si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89,
poz. 828; nr 129, poz. 1184).

6. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zosta  stwierdzone przez w ciw
komisj  egzaminacyjn  i udokumentowane wa nym za wiadczeniem kwalifikacyjnym

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót zwi zanych z wykonaniem instalacji elektrycznej s  metry
bie ce,  sztuki.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych
lub wykuwaj cych.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
8.1. Roboty rozbiórkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.0  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ZANE

9.1. Przepisy prawne
1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz.

U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, poz. 881).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U.
2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz.
1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875;
nr 96, poz. 959).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321;
Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676).

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze stwie produktów (Dz. U.2003 nr
229, poz. 2275).

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. 2002 nr166, poz.
1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz.
2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 i 899; nr 96, poz.
959).

7. Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).
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8. Ustawa - Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz.
627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271;
nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.717 i 721; nr 162, poz.
1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz.
177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875).

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz.U. 2002 nr147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21
lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, poz. 1321; nr 154, poz.
1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003
nr 50, poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).

10. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154,
poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz.
1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).

14. Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w pa stwach
cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania
niektórych dzia alno ci (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz. 1864).

15. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998
nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, poz. 1152;Dz. U.
2000 nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz.1268; Dz. U.
2001 nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99, poz.1075; nr 111, poz.
1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154, poz.1805; Dz. U. 2002 nr 74, poz.
676; nr 135, poz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199,poz. 1673; nr 200, poz. 1679; Dz. U.
2003 nr 166, poz. 1608; nr 213, poz. 2081).

16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pa stwach
cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954; Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. U. 2003nr 190, poz. 1864;
Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).

17. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze nia 2000 r. w sprawie
szczegó owych warunków przy czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energi  elektryczn , wiadczenia us ug przesy owych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardów jako ciowych obs ugi odbiorców(Dz. U. 2000 nr 85,
poz. 957) - utraci o moc obowi zuj  z dniem 01.01.2004 r.

18. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie
szczegó owych warunków przy czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci - projekt1.

19. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w
sprawie szczegó owych zasad kszta towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze  w obrocie
energi  elektryczn  (Dz. U. 2004 nr 105, poz. 1114).

20. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 20 stycznia 2003
r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z
us ug przesy owych (Dz. U. 2003 nr 17, poz. 158).

21. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie szczegó owego zakresu obowi zku zakupu energii elektrycznej i ciep a z
odnawialnych róde  energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z
wytwarzaniem ciep a (Dz. U. 2003 nr 104, poz. 971).

23. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 10 kwietnia 2003
r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla maszyn i elementów bezpiecze stwa (Dz. U.
2003 nr 91, poz. 858)2.
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24.  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 lipca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla urz dze  i systemów ochronnych
przeznaczonych do u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem (Dz. U.2003 nr
143, poz. 1393)'.

25. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 lipca2003 r. w
sprawie zasadniczych wymaga  dla urz dze  u ywanych na zewn trz pomieszcze  w
zakresie emisji ha asu do rodowiska (Dz. U. 2003 nr 138, poz.1316)2.

26.  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymaga  dla d wigów i ich elementów bezpiecze stwa (Dz.
U. 2003 nr 117, poz. 1107)3.

27. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymaga  w zakresie zu ycia energii elektrycznej przez sprz t
ch odniczy (Dz. U. 2003 nr 219, poz. 2157)4.

28. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodno ci telekomunikacyjnych urz dze  ko cowych przeznaczonych
do do czania do zako cze  sieci publicznej i urz dze  radiowych z zasadniczymi
wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania (Dz. U. 2004 nr73, poz. 659)5.

29. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodno ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotycz cymi kompatybilno ci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 2003 nr 90, poz. 848)6.

30. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych
wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i znakowania produktów, które stwarzaj
zagro enie dla konsumentów przez to, e ich wygl d wskazuje na inne ni  rzeczywiste
przeznaczenie (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 644)1.

29. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr120, poz. 1021; Dz.
U. 2003 nr 28, poz. 240).

30. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku
dozoru technicznego (Dz. U. 2001 nr 30, poz. 346).

31. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrze nia 2002 r. w sprawie okre lenia
urz dze , w których mog y by  wykorzystywane substancje stwarzaj ce szczególne
zagro enie dla rodowiska (Dz. U. 2002 nr 173, poz. 1416).

32. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymaga  dla urz dze  i systemów ochronnych przeznaczonych
do u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem (Dz.U. 2003 nr 143, poz. 1393)2.

33. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,poz. 1156).

34. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2000 r. sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  bazy i stacje paliw p ynnych, ruroci gi
dalekosi ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.
U. 2000 nr 98, poz. 1067; Dz. U. 2003 nr 1, poz. 8).

35. Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 7 pa dziernika
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz, U. 1997 nr 132, poz. 877).

36. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
      w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999
        nr 74, poz. 836).
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38. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

39. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzorów: wniosku o pozwolenie na budow , o wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow  (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1127).

40. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

41. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2002 nr
108, poz. 953).

42. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, do u ytkowania których mo na przyst pi  po
przeprowadzeniu przez w ciwy organ obowi zkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr120, poz.
1128).

43. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki
op aty stanowi cej podstaw  do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowi zkowej
kontroli (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1132).

44. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków i trybu post powania dotycz cego rozbiórek oraz zamiany sposobu

ytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1131).
45. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksi ki obiektu

budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134).
46. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

47. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protoko u obowi zkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr 132, poz. 1231).

48. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138).

49. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej
(Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137).

50. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r  w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

51. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
1999 nr 80, poz. 912).

52. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62,
poz. 288).

53. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 725).

54. 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).
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55. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883).

56. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymaga  w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzaj cych szczególne
zagro enie dla rodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz dze ,
w których by y lub s  wykorzystywane substancje stwarzaj ce szczególne zagro enie dla
rodowiska (Dz. U. 2002 nr 96, poz. 860).

57. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 pa dziernika 2002 r. w sprawie
szczegó owych wymaga , jakim powinien odpowiada  program ochrony rodowiska
przed ha asem (Dz. U. 2002 nr 179, poz. 1498).

58. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto ci
progowych poziomów ha asu (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 81).

59. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie

ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz.
1596; Dz. U. 2003 nr 178, poz. 1745).1

60. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 8, poz. 38
- z pó niejszymi zmianami).

61. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmuj ce si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci (Dz. U.
2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184).

62. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs udze i konserwacji urz dze
technicznych (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 849; Dz. U. 2003 nr 50, poz. 426).

63. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
upowa nienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
(Dz. U. 2002 nr 237, poz. 2007).

64. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upowa nienia do
uznawania nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. 2003 nr 97, poz.890).

65. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w
sprawie upowa nienia Urz du Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U.
2004 nr 16, poz. 155).

66. Rozporz dzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru
formularza sk adanego w post powaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania niektórych dzia alno ci (Dz. U. 2004 nr 2, poz. 11).

67. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679; Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71; nr 25, poz. 256)
- utraci moc z chwil  wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

68. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) - utracimoc z chwil
wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

69. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywoi na
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spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. 1998 nr 99, poz. 637) - utraci moc z chwil
wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

70. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów
oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1779)- utraci moc z chwil  wydania przepisu z delegacji
ustawy o wyrobach budowlanych.

71. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okre lenia polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780) - utraci moc  z
chwil  wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

72. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r. w sprawie wymaga  w zakresie efektywno ci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz.
714; nr 108, poz. 1028)1.

73. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymaga  dla sprz tu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz.
414)2.

74. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2004 nr 7, poz. 117).

75. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2003
nr 239, poz. 2039).

76. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodno ci z Polsk  Norm  (Dz. U. 2003 nr 241,
poz. 2077).

77. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 10 lutego 2004
r. w sprawie wymaga  metrologicznych, którym powinny odpowiada  liczniki energii
elektrycznej czynnej pr du przemiennego, klasy dok adno ci 0,2; 0,5; 1 i 2 (Dz. U. 2004
nr 35, poz. 315).

78. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 11 grudnia 2003
r. w sprawie wymaga  warunkuj cych wydanie upowa nie  do legalizacji ponownej
okre lonych rodzajów przyrz dów pomiarowych (Dz. U. 2003
nr 219, poz. 2158).

8.2 Polskie Normy

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

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

 PN-IEC 60364-4-41:2000            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
                                     Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona

                                                       przeciwpora eniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona instalacji niskiego na-
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pi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napi cia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami
atmosferycznymi lub czeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed zak óceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed obni eniem napi cia PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa.
Od czanie izolacyjne i czenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze -
stwo. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze -
stwo. rodki ochrony przed pr dem przet eniowym
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów ze-
wn trznych. Wybór rodków ochrony przeciwpo-
ra eniowej w zale no ci od wp ywów zewn trznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów ze-
wn trznych. Ochrona przeciwpo arowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Oprze-wodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Urz dzenia do ochrony przed przepi ciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia
do od czania izolacyjnego i czenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze
instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta
wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie. Niskonapi ciowe zespo y pr dotwórcze
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie. Oprawy o wietleniowe i instalacje

wietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one
w wann  lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny p ywackie i inne
PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one w ogrzewacze
do sauny
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodz cymi
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz ce uziemie  instalacji
urz dze  przetwarzania danych
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska
PN-IEC 60364-7-713:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o wietlenia zewn trznego
PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o wietleniowe o bardzo niskim
napi ciu
N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona
przeciwpora eniowa
N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
N SEP-E-003. Norma SEP Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pr du przemiennego z przewodami w izolacji oraz przewodami w os onie izolacyjnej
N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
N SEP-E-005. Norma SEP Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przewody izolowane o
napi ciu znamionowym do 1 kV
PN-/E-04700:1998 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po-monta owych bada  odbiorczych
PN/E-O5OO3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:
Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
 Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN-84/E-02033 O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym
PN-88/E-08501 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa
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PN-91/E-05010 Zakresy napi ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-92/N-01256-02 PN-E-04700:1998 Az 1:2000 Urz dzenia i uk ad)' elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomon-ta owych bada  odbiorczych
PN-EN50341-l:2002(U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr du przemiennego
powy ej 45kV
PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr du przemiennego od 1 kV do 45
kV (projekt normy)
PN-E-05115:2002 PN-E-05204:1994 Instalacje elektroenergetyczne pr du przemiennego o
napi ciu wy szym od 1 kV
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno ci  statyczn . Ochrona obiektów instalacji i
urz dze . Wymagania
PN-EN 1838:2002(U) O wietlenie awaryjne
PN-EN 50146:2002(U) Wyposa enie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
PN-EN 50160:2002 Parametry napi cia zasilaj cego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50164-l:2002(U) Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS).
Cz  1: Wymagania stawiane elementom po czeniowym
PN-EN 50171:2002(U) Niezale ne systemy zasilania
 PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  1: Zestawy badane w
pe nym i niepe nym zakresie bada  typu
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z
maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i
zako cze  przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z
maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 61140:2002(U) Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urz dze
PN-EN 60664- l:2003(U) Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego
napi cia. Cz  1: Zasady, wymagania i badania
PN-IEC 60038:1999 Napi cia znormalizowane IEC
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