


















SANITARNA – WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

 OPIS TECHNICZNY 
 
 1. ZAKRES  OPRACOWANIA 
  

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek Lanciego przy ul. Krakowskie 
Przedmieście w Warszawie, w celu dostosowania ich dla potrzeb serwerownii. 
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę instalacji wentylacyjnej w przebudowanych 
pomieszczeniach serwerowni i UPS, usytuowanych na parterze w w/w budynku. 

 
 2. DANE OGÓLNE 
 

Istniejący budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie 
ulicowej. 
Budynek wyposaŜony jest w niezbędne media techniczne jak instalację wody zimnej i ciepłej, 
kanalizację sanitarną oraz opadową, instalację c. o.  itp. 
 
Projektowana serwerownia   wymaga przebudowy istniejących pomieszczeń dostosowując je 
dla potrzeb pomieszczenia serwera i UPS zgodnie z wymogami funkcjonalności oraz 
bezpieczeństwa. Ze względów techniczno-uŜytkowych w projektowanych pomieszczeniach 
serwerownii i UPS naleŜy wykonać instalację wentylacji mechanicznej z nawiewem 
grawitacyjnym. 
 

 3. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ  
 

Kubatura pomieszczenia UPS i pomieszczenia serwera wynosi 
 Vk = 33,9 × 3,9 = 132,2 m3   
Przy 1,5 krotnej wymianie powietrza Vw =198,3 m3 /h  

 
Dla odprowadzenia powietrza w ilości Vw =198,3 m3 /h zaprojektowano wentylację 
mechaniczną wyciągową. 
 
Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie ciągiem wentylacyjnym złoŜonym z 
kanałów, kształtek i urządzeń wentylatorowych. 
Ciąg wentylacji mechanicznej wywiewnej prowadzony będzie pod stropem pomieszczenia 
serwera z pomieszczenia UPS i włączony do istniejącego kanału wentylacyjnego w ścianie 
wewnętrznej budynku. 
 
Do odprowadzenia powietrza z ciągu wentylacyjnego zaprojektowano jednofazowy 
wentylator  wywiewny kanałowy firmy Danfoss typu AXC 100B  o wydajności max V=250 m3 

/h, spręŜu 300Pa i obrotach n=2530 obr/min, 230V, 50Hz. 
  
Dla nawiewu powietrza do w/w pomieszczeń zaprojektowano kanał wentylacyjny nawiewny 
zakończony kratką wentylacyjną z siatką o wymiarach 125×325mm, zamontowaną od strony 
zewnętrznej, oraz przepustnicą sterowaną siłownikiem od strony wewnętrznej, pod 
parapetem istniejącego okna.  
 
Trasę projektowanego ciągu wentylacji wyciągowej i wentylację nawiewną pokazano na 
rzucie pomieszczeń . 
Wykaz zaprojektowanych urządzeń, kanałów i kształtek projektowanej wentylacji 
przedstawiono w załączonym zestawieniu. 



  

Projektowane kanały i kształtki wentylacyjne wykonać w oparciu o normę PN-B-03434 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
Zaprojektowano kanały i kształtki okrągłe i prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej. 
Łączenie kanałów prostych i kształtek wykonać za pomocą specjalnych kołnierzy systemem 
kołnierzowo - wsuwkowym. Proste odcinki kanałów wentylacyjnych naleŜy w sposób trwały 
przymocować do konstrukcyjnych elementów budynku za pomocą wsporników i wieszaków. 
 
UWAGA: 
 Zgodnie z załoŜeniami zaprojektowanej w pomieszczeniach serwera i UPS instalacji 
 poŜarowej tj. instalacji gaśniczej INTERGEN złoŜonej z mieszaniny gazów obojętnych 
azotu, argonu i dwutlenku węgla, z chwilą włączenia alarmu poŜarowego musi nastąpić 
zamknięcie przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej.  
W tym celu na ciągu wentylacji wywiewnej naleŜy zainstalować przepustnicę firmy SMAY z 
siłownikiem, jednopłaszczyznową typu PJA-U a na kanale wentylacji nawiewnej 
przepustnicę SMAY z siłownikiem, wielopłaszczyznową typu ALM. 
Szczegóły w części rysunkowej oraz w zestawieniu materiałów. 
 

 4.  WYTYCZNE DLA BRAN śY ELEKTRYCZNEJ. 
 

-  NaleŜy wykonać zasilanie elektryczne oraz sterowanie przepływem dla wentylatora 
kanałowego jednofazowego 230V, 50Hz, N=64W z regulatorem prędkości obrotowej. 
    

   -  NaleŜy wykonać zasilanie elektryczne  i sterowanie pracą przepustnic SMAY z  
siłownikami - jednopłaszczyznowej typu PJA-U zamontowanej na wyciągu oraz 
wielopłaszczyznowej typu ALM zamontowanej na przewodzie nawiewnym. 
 

5. UWAGI  KOŃCOWE 
 

1. Całość robót instalacyjno - montaŜowych wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją 
oraz „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część II”. 

2. Zastosowane do budowy materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
albo deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 
 
 

                                          Opracowała: 
 

                                          mgr in Ŝ. Krystyna Witos    .............. 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

dla zadania  
 

PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSOWY 

DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI I UPS MKiDN 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa 

Specyfikacja   wielobranżowa    

BRANŻA ELEKTRYCZNA ,BRANŻA   BUDOWLANA,BRANŻA  INSTALACYJNA 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45211350-7 Budynki wielofunkcyjne 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45259000-7 Usługi remontów i konserwacji zakładów 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45262500-6 Roboty murarskie 
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 
45324000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45343220-1 Instalowanie gaśnic 
45410000-4 Tynkowanie 
45421111-5 Instalowanie metalowych framug 
45421113-9 Instalowanie metalowych progów 
45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych 
45421121-8 Instalowanie framug z tworzyw sztucznych 
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Opracowanie: 
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe „INTELLIGENT SYSTEMS” 
0-705 Kraków, ul. Klimeckiego 14tel/fax (012) 652 77 50 wew.23; (012) 257 14 41; e-mail: 
biw@e.krakow.pl , www.lumen.com.pl    
Za zespół  projektowy wielobranżowy  mgr inż. Wiesław  Jędrzejczyk                                                                                                    
                                                                                                  Kraków, listopad 2008 r.
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Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 

A. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
silno- słaboprądowych. 

1. Wyroby do stosowania 

1.1 Wymagania formalne 

1.1.1 Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować przewody, kable, sprzęt, 
osprzęt oraz aparaturę   i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

1.1.2 Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

• Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności. 

• Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy 

dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez 

Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z 

uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 

• Oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

  

1.1.3 Wykaz norm i przepisów, które należy spełnić 
 
Lp. Nr normy lub innego aktu 

prawnego 

Tytuł normy lub innego aktu prawnego   lub  aktualizacja   do  

poniższych   aktów  normatywnych  i prawnych . 

1  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie 

2 PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

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

4 PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 

5 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

6 PN-E05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń – wymagania 

7 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

8 PN-IEC 60 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności 

od wpływów zewnętrznych 

9 PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania, badania. 

10 PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC 

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

wymagania podstawowe 

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

charakterystyk 

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

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

14 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

15 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
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16 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w instalacjach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

17 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

18 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

19 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie i łączenie. 

20 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym 

21 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

22 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

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

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

przewodów. 

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

26 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

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

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

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

Sprawdzanie odbiorcze. 

30 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki. 

31 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi. 

32 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Część I: Miejsca pracy 

we wnętrzach 

33 PN-EN 1838:2005  Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

34 ZN-96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. TP S. A. -035, 1996 

35 PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

36 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna – Instalacje okablowania Część I: Specyfikacja 

i zapewnienie jakości. 

37 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna – Instalacje okablowania Część II: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

38 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

39 PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 



PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   oraz  robót budowlanych    ,wielobrnażowych  dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS   MKiDN.       Strona 4 z 39  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe „Intelligent Systems”; 30 – 898 Kraków, ul. Wojciecha z Brudzewa 14;  LUMEN  Korporacja Tel. 012 6527750 wew.21,22 fax 23;  ww.lumen.com.pl 

 

40  Rozporządzenie MSW z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 121 poz. 1138) 

41  Warunki organizacyjno – techniczne jakim powinny odpowiadać 
połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych z jednostkami 

Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania. Dz. U. Nr 102 z 

września 1995r. 

42 PN-EN 54-1  Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie. 

43 Pr PN-E-0835054-13 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wymagania dotyczące systemów 

44 PN-E-08350-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej 

45 PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 

46 PN-82/M-51006 Urządzenia elektronicznej sygnalizacji pożarowej. – Terminologia 

47 PN-E-08350-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej 

48 PN-E-08350-14-2002 Systemy sygnalizacji pożarowej 

49 PN-82/M-51006 Urządzenia elektroniczne sygnalizacji pożarowej 

50 PN-93/E-08390 Systemy alarmowe 

51 PN-_EN-50131-1 Systemy alarmowe- włamaniowe 

52 PN- EN- 50133-1 Systemy alarmowe- kontroli dostępu 

53 PN-EN- 50132-2-7 Systemy alarmowe –systemy dozorowe CCTV 

54 PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe  -Kompatybilności  elektromagnetyczna – 

Wymagania  dotyczące odporności urządzeń alarmowych, pożarowych,  

włamaniowych i osobistych 

55 

 

PN-EN 50160 Jakość  energii  elektrycznej – dostawa i użytkowanie 

56 

 

PN-ISO Kategorię 6 wg.: ISO/CIEC 11801:2002 wyd. drugie 

57 

 

IEC 61156-5:2002 Sieci   i  okablowanie  strukturalne 

 
A. Wymagania ogólne dla instalacji elektrycznej w MKiDN 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać przejrzyście po liniach prostych 

 i pionowych.  

Dopuszcza się montaż w szybach, korytkach, drabinkach w podłodze i ścianach według 

projektu wykonawczego oraz według wpisów w dziennik nadzorów autorskich. Nie dopuszcza 

się montażu instalacji po ścianach zewnętrznych w pobliżu zwodów instalacji odgromowej min. 

odległość to 1,2 mb. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. Przy układaniu przewodów na  trasie odległości pomiędzy 

uchwytami nie powinny być większe niż 0,5 mb dla przewodów kabelkowych 

 i 1,0 m dla  kabli. 

Pojedyncze gniazda wtykowe 2 biegunowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry, przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a 

przewód neutralny - do prawego. 

Instalacje ochronne  

Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm(gwint M10) ze 

stali odpornej na korozje .Miejsca lub odcinki  zastępczych przewodów ochronnych w których 

metaliczna ciągłość połączeń elektrycznych nie jest zapewniona należy zbocznikować 
przewodem omijającym. 

 

B. Wymagania szczegółowe - wybrane  
a) Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. należy wykonywać: 
- w rurach z materiału izolacyjnego, przez otwory w płytach z materiału izolacyjnego zamontowanych w 
otworach konstrukcji budowlanych, przez izolatory przepustowe, 
- przez rury metalowe, po uprzednim pokryciu przewodu na odpowiedniej długości izolacją (taśmą 
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 z PVC lub rurą termokurczliwą) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym. 

Przewody należy łączyć  za pomocą zacisków śrubowych, zaprasowywanych lub karbowanych Nie 

wolno łączyć przewodów przez lutowanie po uprzednim skręceniu. Połączenia muszą wytrzymywać 
naciąg przewodów w każdych, występujących w danym pomieszczeniu warunkach. Łączenie 

przewodów powinno być wykonane w pobliżu punktów ich mocowania. Doprowadzenia do 

odbiorników należy wykonać tak, aby skraplająca się na przewodach woda nie spływała do ich wnętrza. 
b) Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie należy mocować 
przez wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, lub wkręcenie w 
metalowy kołek rozporowy w ilości tyle ile przewiduje DTR oprawy z wypoziomowaniem, 
wbetonowanie 
Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać-dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N, - dla opraw 
o masie większej od 10 kg silę w N równą 50 x masa oprawy w kg. 
Nie dopuszcza się mocowania haków-wkrętów do opraw za pomocą kołków rozporowych 

 z tworzywa sztucznego.  
c) Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki 
przeciwporażeniowe, wyłącznik instalacyjne nadmiarowe, transformatory bezpieczeństwa itp.) 
powinny być dostarczone wraz z zaświadczeniami, potwierdzającymi zgodność parametrów z 
wymaganiami aktualnych norm 
d) Instalacja uziemiająca: 

1. Przewody uziemiające należy układać w sposób stały. 
2. Przewody uziemiające z linki lub drutu należy łączyć wg wymagań podanych wyżej. 

Przewody uziemiające z taśmy należy łączyć połączeniem spawanym na zakładkę 
o długości, co najmniej 10 cm lub zaciskiem śrubowym o dwóch śrubach, o średnicy co 
najmniej 10 mm (gwint M 10). Przewody uziemiające uziemienia roboczego łączące punkty 
zerowe transformatorów i generatorów z oddzielnym uziemieniem roboczym należy 
prowadzić oddzielnie od przewodów uziemiających ochronnych. 

3. Dopuszcza się zastępczo jako przewody uziemiające wykorzystać malowane stalowe 
konstrukcje wsporcze linii oraz rozdzielni  wnętrzowych, jeżeli są spawane zaprasowane oraz 
nitowane. W przypadku występowania metalizowanych kształtowników lub blach dopuszcza 
się ich skręcanie. 

4. Połączenia i przyłączenia uziemiających przewodów właściwych i zastępczych należy 
wykonać wykonywać jako stałe. 

5. Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. 
Połączenia metaliczne stałe można wykonać przez spawanie zaprasowanie albo zacisk 
śrubowy. Każdą część uziemianego urządzenia nie mającą niezawodnego połączenia 
metalicznego z pozostałymi częściami należy połączyć z uziomem lub z przewodem 
uziemiającym za pomocą oddzielnego przewodu. 

6. Zabrania się szeregowego łączenia kilku uziemianych części. 

 

Instalacja uziemiająca. 
  

Projektuje się instalację połączeń uziemiających wykonanych w oparciu o miejscowe szyny uziemiające 

(MSU z możliwością podpięcia elementów wymagających uziemienia) połączone  

z trójkątnym uziomem prętowym wykonanym z prętów o dł. 3m wbitych w ziemię na zewnątrz budynku. 

Przebicia na zewnątrz budynku należy wykonać ze spadkiem na zewnątrz i uszczelnić zgodnie z 

wymaganiami zapewniając brak możliwości wnikania wilgoci do wnętrza budynku. 

 
 

Instalacja oświetleniowa 

1. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody 
opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
2. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania 
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złączy przelotowych. 
3. W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z 
pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 
4. Gniazda bezpieczników należy montować na szynie TH-3,5, blachach wsporczych lub 
bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki instalacyjne płaskie 
należy montować na listwach aparatowych. 
5. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy  
i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki. 
 

Oświetlenie awaryjne- Harmonogram Konserwacji i eksploatacji do Projektu wykonawczego  

Według norm polskich i regulacji europejskich instalator jest zobowiązany do następującej kontroli 

opraw awaryjnych: 

1. Na bieżąco - Kontrola stanu wskaźnika – zielonej diody – jej aktywność oznacza poprawne 

zasilanie oprawy.   

2. Raz na miesiąc - Odłączyć centralne zasilanie na około 5 min w celu symulacji pracy awaryjnej 

opraw. 

Podczas tej kontroli należy upewnić się  że wszystkie oprawy są na miejscu, są czyste  

i działają poprawnie  to jest świecą jednostajnie, a końcówki klosza są nie wyczernione. 

Na końcu operacji należy ponownie podłączyć zasilanie, oprawy powinny przełączyć się na tryb 

normalnej pracy; należy sprawdzić wskaźniki diodowe czy sygnalizują tryb normalnej pracy 

oprawy 

3. Raz w roku 

Należy przeprowadzić symulacje pracy awaryjnej w pełnym zakresie, czyli pozostawić oprawy bez 

zasilania do momentu kompletnego wyładowania się baterii. Pracę  awaryjną – w pełni zakresu 

pracy należy odnotować w Książce obiektu. 

4. Konserwacja i harmonogram wymiany akumulatorów, świetlówki 

Bateria - zalecana jest wymiana baterii co 4 lata, a wymagana po 5-ciu latach. (w miarę potrzeby 

może być już potrzebna wymiana po 2 latach – to znaczy jeśli źle wypada w testach) 

Świetlówki - z uwagi na brak gwarancji w przypadku jakiegokolwiek błędnego zadziałania należy 

wymienić na nowe średnio co 6 tys. godzin. 

Elektronika - zalecana jest wymiana grupowa co 6-8 lat ,chyba że wcześniej ulegnie uszkodzeniu. 

5. Wymiana grupowa opraw - zaleca się wymienić grupowo baterię akumulatorów po 4 latach, a 

oprawy po 6-8 lat. Koszt wymiany 100% wartość opraw i źródeł światła. 

System oświetlenia ewakuacyjnego - zasady stosowania 
Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, muszą 

być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy 
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w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to są ich 

właściciele (art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - 

Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r.). 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są 
urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie 

z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane 

przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku (Roz. 1, § 3, 

ust. 3) i muszą spełniać wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2). Instalacje oświetlenia 

awaryjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry 

techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą 
normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających ich własności funkcjonalne, jak i parametry 

oświetleniowe czy elektryczne. W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia 

awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne. Norma ta 

jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii 

Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać 
systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. do EN 60598--

2-22, dotyczącej opraw oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia 

ewakuacyjnego. Normy te również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez 

Polski Komitet Normalizacyjny. W związku z tym obecnie obowiązuje wymóg normy PN-EN 
60598-2--22:2004 Wymagania szczegółowe - oprawy oświetlenia awaryjnego, dotyczący 

układów testujących do opraw awaryjnych, który mówi, że oprawy oświetlenia awaryjnego z 

własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być 
podłączone do zdalnego układu testującego. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i 

norm można sporządzić listę najważniejszych wymagań dla oceny istniejącej w danym obiekcie 

instalacji oświetlenia awaryjnego i jej konserwacji: 

1. Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

W obiekcie muszą znajdować się aktualne rysunki systemu oświetlenia awaryjnego, które powinny 

identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty. Rysunki powinny być podpisane 

przez rzeczoznawcę. System oświetlenia awaryjnego musi być zgodny z wymaganiami przepisów i 

norm (według PN-EN 50172:2005). 

 

2.Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących urządzeń 
przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi 

(Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.). 

 

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w roku i 

powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (Dz.U. nr 

80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.). 

 

4.W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable wraz  

z zamocowaniami powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma 

działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, §187, ust. 3). 

 

5. Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
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w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 

690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, § 181, ust. 5), czas działania oświetlenia 

ewakuacyjnego nie może być krótszy niż dwie godziny. 

 

6. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie 

oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach (według PN-EN 1838:2005). 

 

7. Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w 

wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (według PN-EN 

60598-2-22). 

 

8. Oświetlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie 

awaryjne) musi spełniać następujące warunki: 

a) w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx (Oświetlenie drogi 

ewakuacyjnej 4.2.1). 

b) wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. Ł 40 (Oświetlenie drogi 

ewakuacyjnej 4.2.2). 

c) na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E 

musi wynosić min. 0,5 lx (Oświetlenie strefy otwartej 4.3.1). 

d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. Ł 40 (Oświetlenie strefy otwartej 4.3.2). Uwaga: 

wymogi te muszą być spełnione również pod koniec ustalonego czasu działania oświetlenia 

ewakuacyjnego. 

e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyźnie 

odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia podstawowego, 

wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 lx (Oświetlenie strefy wysokiego 

ryzyka 4.4.1). 

f) w strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E śred-nie/Emaks. ł 0,1 (Oświetlenie strefy 

wysokiego ryzyka 4.4.2). 

g) w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego 

powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą (Oświetlenie ewakuacyjne 4.1): 

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 

- w pobliżu każdej zmiany poziomu, 

- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 

- przy każdej zmianie kierunku, 

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

- w pobliżu każdego punktu pierwszej  pomocy, 

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

 

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak 

podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: 

jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie 

znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki 

sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu" 

oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie). 
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9. Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN--EN 50172:2005 Systemy 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, obowiązującej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) 

powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne spełniało następujące wymagania: 

 

a) oświetlało znaki ewakuacyjne, 

b) zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych 

(stref bezpieczeństwa) 

c) zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia 

 i użycia sprzętu przeciwpożarowego, 

d) posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia podstawowego, 

e) włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. Gwarantowało, że 

lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania 

podstawowego w danym miejscu. 

f) zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej. 

 

10. Rejestrowanie zdarzeń i raportowanie (według PN-EN 50172:2005). 
 
a) Rysunki oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zabezpieczone i przechowywane w obiekcie. 

Rysunki muszą jednoznacznie identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty 

 

b) W obiekcie powinien być przechowywany rejestr, dostępny dla kontroli prowadzonej przez 

każdą upoważnioną osobę. Rejestr powinien być prowadzony w formie rękopisu lub w formie 

elektronicznej, wygenerowany przez urządzenie do automatycznego testowania.  

 

c) Rejestr powinien się znajdować pod opieką osoby wyznaczonej przez właściciela obiektu 

i zawierać co najmniej następujące informacje: 

- datę odbioru systemu z za łączeniem stosownych świadectw (certyfikatów), 

- datę każdej kontroli okresowej i testu, 

- datę i skrócony opis każdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu, 

- datę i skrócony opis każdego defektu i podjętych środków zaradczych, 

- datę i skrócony opis każdej zmiany wprowadzonej do instalacji oświetlenia awaryjnego -  

w przypadku używania urządzeń do automatycznego testowania należy opisać podstawowe 

parametry i tryb pracy tych urządzeń. 
 

10. Serwis i testowanie oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 50172:2005): 

 

a) W przypadku używania automatycznego urządzenia testującego informacje powinny być 
rejestrowane co miesiąc. 

b) W przypadku wszystkich innych systemów testy wraz z zarejestrowaniem ich wyników powinny 

być wykonywane w następujący sposób: 

� codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania należy wizualnie kontrolować 
wskaźnik właściwej pracy, 

� comiesięcznie - włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie 

oświetlany znak ewakuacyjny, poprzez symulację awarii zasilania oświetlenia 

podstawowego, na okres wystarczający do sprawdzenia, czy każda oprawa świeci.  

W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia 

awaryjnego i podświetlanych znaków, 

� corocznie - wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełnookresowy, połączony z 

pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników. 
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Sieci teletechniczne. Zakres budowy sieci niskoprądowych. 

a) dostawa i instalacja okablowania sieci logicznej w budynku, 

b) dostawa i instalacja urządzeń aktywnych, 

c) dostawa akcesoriów sieciowych, 

d) wdrożenie i przeszkolenie w zakresie systemu monitoringu sieci logicznej, 

e) dostawa i instalacja okablowania sieci elektrycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej, 

f) wdrożenie i przeszkolenie w zakresie systemu monitoringu sieci logicznej, telefonicznej, 

pożarowej, oddymiania, wentylacyjnej, elektrycznej innych wg. PW. 

 

Sieć komputerowa  
Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania:  

Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją 
systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru 

transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy 

dystrybucyjne.  

25-letnia gwarancja ma być standardowym elementem w ofercie producenta, nie może być 
oferowana specjalnie dla tej inwestycji nawet przez producenta. Wszystkie elementy okablowania 

(w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe i 

inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta 

 i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej producenta.  

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe 

wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: między innymi 

Six Sigma, ISO 9001, GHMT Premium Verification Program  

Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm na Kategorię 6 wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN 50173-

1:2004, IEC 61156-5:2002. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty 

niezależnego laboratorium, np. Delta Electronics, GHMT, potwierdzające zgodność wszystkich 

elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.  

W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów 

technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana 

 w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem 

technicznym.  

Wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing 

wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze.  

System ma się składać w pełni z nieekranowanych elementów, to wymaganie dotyczy 

zarówno gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych.  

Panele powinny zapewniać optymalne wyprowadzenie kabla bez zagięć i załamań, przy 

pomocy prowadnicy. Panele powinny posiadać możliwość uruchomienia funkcji inteligentnego 

monitorowania i zarządzania połączeniami poprzez dołożenie nakładek 

 z czujnikami sensorowymi z wyprowadzeniem sygnałów do analizatorów.  

Instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP 

 o częstotliwości min.250MHz i średnicy żyły 23AWG. Charakterystyka kabla ma uwzględniać 
odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.300MHz.  

Kabel ma posiadać separator par transmisyjnych i osłonę trudnopalną (LSZH). W celu 

zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, 

wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą 
standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Nie 

dopuszcza się złącz zarabianych metodami beznarzędziowymi. Zalecane są takie rozwiązania, do 
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których montażu możliwe jest zastosowanie narzędzi zautomatyzowanych zapewniających 

powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże marginesy 

bezpieczeństwa pracy.  

Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność. 
Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 umieszczonych 

 w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 6,0 mm.  

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 

gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów 

na zgodność parametrów z wymaganiami norm dla Cat.6 . ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, PN-EN 

50173-1:2004  

Pomiary wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych muszą zostać wykonane 

miernikiem co najmniej poziomu III umożliwiającego pomiar Cat.6 do 250 MHz. Pomiary torów 

transmisyjnych muszą wskazywać zgodność wymienionych poniżej parametrów torów z 

wymaganiami normy ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN 50173-1:2004 dla Cat.6:  

Mapa połączeń 

Impedancja; 

Rezystancja pętli stałoprądowej; 

Prędkość propagacji; 

Opóźnienie propagacji; 

Tłumienie; 

Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; 

Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; 

Stratność odbiciowa; 

Zmniejszenie przesłuchu zdalnego; 

Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej;  

Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej;  

Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu; 

Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu.  
 

12. Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową 
realizacją projektów z zakresu  tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową 
infrastruktury pasywnej oraz dostawą, instalacją oraz konfiguracją centrali dla tego samego 

projektu. 

DOKUMENTY  
 

Należy przedstawić dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 

posiadają wymagane uprawnienia:  

 

a) w celu potwierdzenia zdolności udzielania gwarancji 25-letniej producenta systemu okablowania 

firma winna przedstawić:  
- certyfikaty imienne poświadczające ukończenie  kursu kwalifikacyjnego Certyfikowanego 

Instalatora przez 2 pracowników. Certyfikaty mają być wydane przez producenta (a nie  

w imieniu producenta). Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski (jest 

wymagane tłumaczenie).  

 

- opinia producenta okablowania o Wykonawcy i możliwości udzielenia przez niego gwarancji 25-

letniej w imieniu producenta.  

 

W przypadku ofertowania systemu uznanego przez oferenta za równoważny, należy 

przedstawić pisemną opinię o równoważności od Projektanta systemu, jak również przekazać 
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Zamawiającemu (Inwestorowi) dołączyć do oferty - wszelką dokumentację techniczną  
i użytkową rozwiązania uznanego przez Wykonawcę za alternatywne - karty katalogowe, 

certyfikaty niezależnych laboratoriów, opis możliwości funkcjonalnych i użytkowych, specyfikację 
wykonania robót ,nowe opracowanie zgodne z ofertowanym systemem alternatywnym - celem 

oceny i decyzji przez Zamawiającego. 

 

Na formularzu oferty koniecznie powinny znaleźć się:  
1. Nazwa producenta oferowanego systemu okablowania  

2. Nazwa lub opis systemu, (jeśli istnieje), np. U/UTP Kat.6  

 

Koniecznie (jako załącznik) należy przedstawić szczegółowe zestawienie materiałów 

proponowanych do budowy okablowania z podaniem: 

a) numerów katalogowych producenta 

b) nazw lub opisów  

c) jednostek miar 

d) przyjętych ilości 

Inne wymagania wykonawcze . 

a) okablowanie strukturalne musi być prowadzone w natynkowych korytkach oraz rurkach  

w podłodze o rozmiarach niezbędnych do pomieszczenia wymaganej ilości kabli. 

b) instalacja gniazd logicznych musi być wykonana w technologii podtynkowej lub wyjątkowo 

natynkowej w zależności od dozgodnień szczegółowych z użytkownikiem . 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian odnośnie prowadzenia torów 

kablowych oraz szczegółowego rozmieszczenia gniazd w pomieszczeniach. 

d) dopuszcza się wprowadzenie zmian przez Wykonawcę, po uprzednim ich uzgodnieniu  

z Zamawiającym – zmiany mogą dotyczyć jedynie rozmieszczenia punktów dostępowych, 

położenia gniazd, listew instalacyjnych, przebiegu tras kablowych oraz zamiany listew 

instalacyjnych z przegrodą na pojedyncze; wprowadzane zmiany nie mogą mieć jakiegokolwiek 

wpływu na ostateczną cenę realizowanego przedmiotu zamówienia. 

e) wprowadzone zmiany nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na jakość, trwałość, 
funkcjonalność czy bezpieczeństwo użytkowania przedmiotu zamówienia, 

f) wszelkie zmiany i odstępstwa, muszą zostać zaakceptowane zarówno przez Zamawiającego 

projektanta jak i przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem ich unieważnienia.  

 

Wymagania dotyczące listew instalacyjnych 
1. Producent musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością ( np. ISO 9001) w 

zakresie oferowanych listew instalacyjnych. 
2. Listwy muszą posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa ( np. B). 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące listew instalacyjnych zostały określone w PBW część 
teletechniczna. 

 

Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 
 Struktura okablowania   

System okablowania strukturalnego dzieli się na okablowanie pionowe, stanowiące szkielet 

sieci teleinformatycznej oraz okablowanie poziome, umożliwiające dystrybucję usług w ramach 

budynku. Całość sieci winna być wykonana w topologii gwiazdy. 

 

Wymagania dotyczące punktów dystrybucyjnych 
Punkty dystrybucyjne należy wyposażyć w odpowiednią ilość patch – paneli oraz kaset 

światłowodowych w celu zakończenia włókien światłowodowych oraz zapewnienia możliwości 
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ich krosowania. Punkty Dystrybucyjne należy dodatkowo wyposażyć 
 w przełączniki. 

 

Wymagania dotyczące urządzeń aktywnych 
Producent musi podać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością ( np. ISO 9001)  

w zakresie oferowanych urządzeń aktywnych i podzespołów. 

 

Wymagania techniczne urządzeń aktywnych – przełączników 
a) do urządzeń aktywnych musi być dołączony „Certyfikat pochodzenia”, gwarantujący, że 

pochodzą one z sieci sprzedaży producenta. 

b) urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wg: UL 1950, EN60950, CSA 22.2 

Nr.950, CSA 22.2 Nr. 60950, IEC 60950, 

c) urządzenia muszą spełniać wymogi norm pod względem promieniowania 

elektromagnetycznego: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, 

VCCI Class A, AS/NZS 3548 Class A, CNS 13438 Class A Immunity:EN55024, 

d) musi być dostępna pomoc telefoniczna w języku polskim, 

e) do urządzeń aktywnych musi zostać dołączony osprzęt, zapewniający spełnienie wymagań 

odnośnie stakowalności oraz zrealizowania okablowania pionowego, 

f) konstrukcja wszystkich urządzeń aktywnych musi pozwalać na ich montaż w typowej szafie 

19” 

g) do wszystkich urządzeń musi być dołączona dokumentacja techniczna ( m.in. instrukcja 

obsługi) w języku polskim lub tłumaczenie na język polski wraz z dołączonym oryginałem w 

języku obcym. 

 

Wymagania techniczne dotyczące przełączników Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych 
Przełączniki muszą być dostarczone w wersjach: 

a) 24-portowy z wyposażeniem ( dodatkowym modułem) do stakowania – do rozbudowy 

Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych  

b) 48-portowy, z portami RJ-45, z wyposażeniem ( dodatkowy moduł) do zrealizowania 

połączenia pionowego– do rozbudowy punktów dystrybucyjnych. 

Przełączniki musza zostać zainstalowane i skonfigurowane do pracy w sieci – zgodnie  

z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego podczas instalacji. 

 

Dedykowana instalacja elektryczna dla sieci komputerowej 
Dostawa i instalacja dedykowanej sieci elektrycznej do zasilania sprzętu informatycznego musi być 
wykonana zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową cześć elektryczna. 

Szczegółowe wymagania zostały określone w dokumentacji projektowej. 

 

Odbiór instalacji elektrycznej  dedykowanej 
Po zakończeniu prac instalacyjnych musi zostać wykonana dokumentacja powykonawcza 

dedykowanej instalacji elektrycznej oraz niezbędne pomiary. 

 

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie: 

a) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej dedykowanej instalacji 

elektrycznej; dokumentacja musi obejmować: 
- metrykę   urządzeń  odgromowych  i  uziemiających, wyrównawczych, 

- zmiany w stosunku do projektu, wprowadzone podczas wykonywania instalacji, 

- trasy kablowe, 

- schematy ideowe instalacji rozdzielczej zasilania komputerów, 

- schematy tablic rozdzielczych, 
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- szczegółowy wykaz materiałów i podzespołów zastosowanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

- protokół badań i sprawdzeń powykonawczych (odbiorczych), zawierający: 

� wyniki badań i oględzin zewnętrznych, w tym sprawdzenie oznaczeń tablic, obwodów, 

aparatów oraz tabliczek ostrzegawczych, 
� wyniki sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, 
� wyniki sprawdzenia poprawności podłączenia gniazd wtykowych, 
� wyniki pomiarów rezystancji izolacji, 
� wyniki badania skuteczności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych, 
� wyniki innych badań, nie ujętych powyżej, wynikających z tego typu instalacji oraz 

wykazanych w pkt. 8 niniejszego dokumentu 
b) dostarczenie dokumentacji w wersji drukowanej (w ilości 3 egzemplarzy) oraz elektronicznej 

na nośniku CD, dołączone rysunki muszą być dostarczone w formie pozwalającej na ich edycję. 
 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno funkcjonalnej jak również wizualnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia nieprawidłowości 

 i ponownego przeprowadzenia testów. 

 

 
Gwarancje 
1. Część logiczna 
Na wykonane okablowanie i zainstalowane urządzenia aktywne musi zostać udzielona gwarancja: 

a) minimum 20 lat na okablowanie i urządzenia pasywne, reasekurowana przez producenta 

systemu;  

b) minimum 5 lat na urządzenia aktywne (przełączniki) wraz z zasilaczami i wentylatorami 

oraz niezbędnym osprzętem. 

c) Minimum 1 rok na konwertery. 

2. Część elektryczna 
Na wykonaną dedykowaną instalację elektryczną musi być udzielona minimum 3-letnia gwarancja. 

 

Dodatkowo Wykonawca musi wykonać następujące pomiary: 

- pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielni, osprzętu, 

- skuteczności ochrony wrażeniowej w układzie TN-S, 

- pomiarów symetryczności obciążenia nowobudowanych obwodów oraz w nawiązaniu do 

instalacji  istniejącej. 

- pomiarów magistrali uziemiającej szynę GSU wraz z rozdziałem i pomiarem prądów w 

przewodach N i PE – zgodnie z normą PN-EN 50160. 

 

Testowanie, certyfikacja, odbiór, gwarancje i serwis 
I. Zasady testowania, certyfikacja i odbiór instalacji logicznej. 

Po zakończeniu montażu tablic krosowych i gniazdek logicznych, należy sprawdzić 
poprawność wykonanych połączeń z pomocą testów aktywnych i pasywnych. Należy również 
przeprowadzić testy kabli światłowodowych. 

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie: 

a) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej części logicznej; 

dokumentacja musi obejmować m.in.: 

-opis przedmiotu zamówienia, 

-zmiany w stosunku do rysunków, 

-trasy kablowe, 

-rozmieszczenie i położenie gniazd logicznych, 
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-schematy punktów dystrybucyjnych po zabudowaniu, 

-wyniki pomiarów i testów aktywnych i pasywnych, 

-testy kabli światłowodowych  

-oznaczenia gniazd i paneli, 

-przyporządkowane i oznakowane kolorem ciągi kablowe i gniazda w obrębie szaf 

rozdzielczych, 

-schematy logiczne sieci;- rozmieszczenie i konfigurację urządzeń aktywnych, 

-szczegółowy wykaz zastosowanych materiałów, elementów i podzespołów do realizacji 

zamówienia. 

 

Wykonana dokumentacja powykonawcza musi zostać dostarczona zarówno w wersji 
drukowanej (w ilości 3 egzemplarzy), jak również elektronicznej na nośniku CD; dołączone 
rysunki muszą być dostarczone w formie pozwalającej na ich edycję. 

b) dostarczenie certyfikatu producenta na całość instalacji logicznej, wraz z dołączonymi 

wynikami pomiarów z części obecnie wykonywanej, na których podstawie został on 

wydany. 

c) ocena i porównanie zakresu zrealizowanych zadań z przedstawionym kosztorysem, 

dokumentacja powykonawczą i ewentualnymi, dodatkowymi ustaleniami, zawartymi 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; ocena obejmuje: prawidłowość rozmieszczenia 

kabli, prawidłowość rozmieszczenia gniazd dostępowych i ich ilość, oznakowanie, ocenę 
wizualną jakości wykonanej pracy; z oceny zostanie sporządzony protokół odbioru 

ilościowego i jakościowego, 

d) dołączenie do wszystkich urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów instrukcji, opisów, 

certyfikatów, danych katalogowych, danych technicznych itp. materiały informacyjne  

w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski;  

w szczególności dotyczy to instrukcji obsługi. 
e) Dostarczenie na nośnikach CD lub dyskietkach wszystkich zainstalowanych programów oraz 

sterowników do urządzeń, 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno funkcjonalnej jak również wizualnej, Wykonawca 

zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia nieprawidłowości i ponownego przeprowadzenia testów. 

 

SYSTEM SYGNALIZACJI SAP   i  SUG 
System sygnalizacji pożarowej SAP jest kombinacją elementów elektronicznych oraz ich 

wyposażenia wraz ze źródłem energii elektrycznej i łączącymi je przewodami. System musi mieć 
stosowne atesty i dopuszczenia. Mają one na celu możliwe wczesne  wykrycie, lokalizację oraz 

sygnalizowanie i alarmowanie o pożarze w fazie jego powstania i odróżnienia go od sytuacji 

podobnej od pożaru w celu podjęcia określonych działań, takich jak ewakuacja ludzi i mienia, 

wezwanie straży pożarnej poprzez systemy transmisji alarmu i wreszcie rozpoczęcie procedury 

gaszenia pożaru lub zagrożenia.  

Instalację wnętrzową zaprojektowano   jako  odtworzenie     istniejących  czujek  oraz   jako 

indywidualny   system     stałego  gaszenia   gazem   tzw  SUG  przy zastosowaniu następujących 

materiałów:  

- YnTKSYekw. 1x2x0,8mm (pętle dozorowe, linie monitorujące), 

- HLGs 2x1mm
2
 (obwody sterujące sygnalizatorów i przycisków), 

- HLGs 2x1mm
2
 (wyzwalacz SF2). 

 

      Sposób prowadzenia instalacji: 
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- okablowanie wykonać przy użyciu kabli wyszczególnionych na rysunkach, 

- kable prowadzić przy użyciu następujących materiałów: 

-         kable do urządzeń doprowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach kablowych, 

- montaż i podłączanie urządzeń należy wykonywać zgodnie z projektem, DTR-kami urządzeń 

oraz obowiązującymi przepisami, 

- kable i urządzenia opisać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, 

- przewody ekranowane uziemić w jednym punkcie, 

- przestrzegać właściwej polaryzacji urządzeń, 

- przejścia przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi 

na rysunkach. 

Przejścia instalacyjne przez granicę strefy chronionej gazem zabezpieczyć zgodnie z zasadami 

ochrony ppoż. w zakresie odporności ogniowej. 

 

Osadzanie puszek elektrycznych w ścianie pożarowej  
Puszki elektryczne pod gniazda, wyłączniki, rozdzielacze można wbudować  

w dowolnym miejscu ściany pożarowej, oprócz sytuowania dwóch gniazd po obu stronach 

bezpośrednio naprzeciw siebie. Dopuszczalne jest prowadzenie w ścianie pojedynczych przewodów 

elektrycznych . Powstałe przy tym bruzdy uszczelnić zaprawą gipsową. 
 
 

B. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

1.Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w 
budynku 

1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien 

zapoznać się z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a także stwierdzić 
odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontażowych. 

2. Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się 
przed przystąpieniem do robót elektrycznych 

3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych. 

4. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania. 

5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 

oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien być 
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 

6. Odbiór robót powinien być udokumentowany protokołem. 

7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan 

instalacji  

i urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że  

w danych obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 
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II. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 

a) Odbiór międzyoperacyjny: 

1. Odbioru międzyoperacyjnego 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 międzyoperacyjnym może 

również uczestniczyć przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne 

osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

2. Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem 

technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy 

odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

3. Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 

podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i 

ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy (robót). 

b) Odbiór częściowy: 

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych 

do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu 

jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych 

do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 

3. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora 

zleceniodawcy). Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin 

odbioru. Zawiadomienie można wykonać w formie wpisu do dziennika budowy (robót), listem 

poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie,  

z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robót ulegających zakryciu 

sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót),  

w tym również wyniki oceny jakości. 

4. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny 

wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po 

uzgodnieniu z generalnym wykonawcą może przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z 

odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę.  
W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót 

przez inwestora. 

5. Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora 

(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 

generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie 

inne powołane osoby. 

6. Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte 

wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić odpowiedni 

wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokółu. 

7. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokóle, 

zamawiający (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i 

opisuje w oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) 

informującym o usunięciu usterek. 
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c) Odbiór instalacji elektrycznej dedykowanej 
Po zakończeniu prac instalacyjnych musi zostać wykonana dokumentacja powykonawcza 

dedykowanej instalacji elektrycznej oraz niezbędne pomiary. 

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie: 

a) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej dedykowanej instalacji 

elektrycznej; dokumentacja musi obejmować: 
- metrykę urządzeń odgromowych i uziemiających, wyrównawczych, 

- zmiany w stosunku do projektu, wprowadzone podczas wykonywania instalacji, 

- trasy kablowe, 

- schematy ideowe instalacji rozdzielczej zasilania komputerów, 

- schematy tablic rozdzielczych, 

- szczegółowy wykaz materiałów i podzespołów zastosowanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

- protokół badań i sprawdzeń powykonawczych (odbiorczych), zawierający: 

� wyniki badań i oględzin zewnętrznych, w tym sprawdzenie oznaczeń tablic, obwodów, 

aparatów oraz tabliczek ostrzegawczych, 
� wyniki sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, 
� wyniki sprawdzenia poprawności podłączenia gniazd wtykowych, 
� wyniki pomiarów rezystancji izolacji, 
� wyniki badania skuteczności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych, 
� wyniki innych badań, nie ujętych powyżej, wynikających z tego typu instalacji oraz 

wykazanych w pkt. 8 niniejszego dokumentu 
�  

b) dostarczenie dokumentacji w wersji drukowanej (w ilości 3 egzemplarzy) oraz elektronicznej 

na nośniku CD, dołączone rysunki muszą być dostarczone w formie pozwalającej na ich edycję. 
 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno funkcjonalnej jak również wizualnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia nieprawidłowości i ponownego 

przeprowadzenia testów. 

 

Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania 
instalacji do odbioru 

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 

1. Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym 

etapie zakryciu. 

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń 
przed zgłoszeniem budynku do odbioru. 

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, 

uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy. 

4. Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgłoszenie 

to powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy. 

5. Uczestniczenia w czynnościach odbioru 

6.  Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych  

z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami. 

Odbiór końcowy 
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Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego. 

1. Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego (inwestora). 

Może on w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli 

użytkownika oraz kompetentnych organów. 

2. Integralną częścią początkowego odbioru końcowego jest faza tzw. Rozruchu i zakończenia 

zadania to jest sprawdzenie wszystkich instalacji pod względem funkcjonalnym, rozruchowym 

to znaczy podczas pracy normalnej wszystkich instalacji bytowych, awaryjnej I stopnia pożaru, 

stopnia II pożaru, ewakuacji oraz powrotu budynku i ludzi do pracy i użytkowania normalnego 

zgodnego z ustaleniami z użytkownikiem. 

3. Dokonywany przez inwestora odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie może być 
połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

4. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie 

przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki inwestor 

(zamawiający) zlecił wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny 

zostać właściwie udokumentowane. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest 

zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych 

robót. 

6. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną oraz 

niezbędne dokumenty do odbiorów. 

7. Przy odbiorze końcowym należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami 

sprawdzeń odbiorczych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, 

oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokołach prób i 

odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej 

eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

8. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby 

biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 

toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W 

przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji 

(przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego 

lub, w przeciwnym przypadku, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach 

konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 

Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru końcowego. 

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) 

wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 

2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora. 

3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 

� sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej), sprawdzenie 

zgodności wykonanej instalacji z umową warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oględziny instalacji, 
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� sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym, badania i próby montażowe, próby rozruchowe, sporządzenie 

protokółu odbioru. 

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinien zawierać: 

- tytuł protokółu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe), 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeń 
- dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach 

oraz stwierdzenie ich usunięcia, 

- oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji 

elektrycznej zgodnie z umową, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, projektem,  przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokóle, 

wykaz dokumentów załączonych do protokółu. 

 

III. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

1. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom  
i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia 
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające 
świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 
posiadającej takiego świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP 
dla prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

-oględziny instalacji elektrycznych, 

-badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

-próby rozruchowe. 
4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
5. Protokóły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 

komisji w trakcie odbioru. 
6. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób 

powinny zostać wykonane oddzielne protokóły. 
7. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy 

przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten 
powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

• numer protokółu, miejscowość i datę sporządzenia, 

• nazwę i adres obiektu, 

• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

• datę wykonania badań odbiorczych, 

• ocenę wyników badań odbiorczych, 
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• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do 

eksploatacji, 

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych  

w protokole. 

III.1. Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

III.2. Estetyka i jakość wykonanej instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje: 

� zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki 

sprzętu elektroinstalacyjnego, 

� trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów, 

� zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu  

z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

� zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz 

jednolite usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 

� właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych 

na wpływ czynników atmosferycznych. 

III.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 

zastosowane. 

2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami. 

III.4. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

1. Należy sprawdzić, czy: 

� instalacje i urządzenia elektryczne  nie  stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, urządzenia mogące powodować 
powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym 

oddziaływaniem na otoczenie, urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio 

zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

� dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, urządzenia do wytwarzania 

pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

� urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. 

III.5. Dobór przewodów do obciążalności  prądowej i spadku napięcia oraz dobór i 
nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 

1. Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność 
dostosowania do warunków pracy urządzeń: 

- zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego, 

- zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego, 

- ochronnych różnicowoprądowych, 
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- zabezpieczających przed przepięciami, 

- zabezpieczających przed zamkiem napięcia, 

- do odłączania izolacyjnego. 

2. Należy sprawdzić prawidłowość 
- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji 

oraz innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 

- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania, 

doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń 
przed przetężeniami. 

III.6. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

1. Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

� odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, środków 

zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 

wynikającym z potrzeb sterowania, 

� wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad, wynikającym  

z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych, odłączania 

izolacyjnego i łączeń roboczych, wyłączania do celów konserwacji, wyłączania 

awaryjnego. 

III.7. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

1. Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 

warunków środowiskowych oraz ze względu na: 

� konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

� obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
� narażenia mechaniczne, promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, 

wyładowania atmosferyczne, 

� oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, przepięcia 

atmosferyczne i łączeniowe, 

� kontakt ludzi z potencjałem ziemi, warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia pożarem, 

wybuchem  

i skażeniem, 

� kwalifikacje osób. 

III.8.Oznaczenia przewodów 

1. Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego 

oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz 

ocenieniu, czy kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia 

przewodów fazowych. 

III.9. Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp.  oraz oznaczenia obwodów, 
łączników, bezpieczników, zacisków  

Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 

oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

Należy sprawdzić, czy: 

� umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne 

 i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu, 
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� obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych środkach 

informacyjnych, 

� tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe 

 i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala 

na identyfikację, 
� umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy 

 w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub 

urządzeń. 

III.10.  Połączenia przewodów 

1. Należy sprawdzić, czy: 

� połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod  

i osprzętu, izolacja nie naciska na połączenia, 

� zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

III.11. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

1. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i 

usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji, 

2. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, 

urządzenia i środki ochrony: 

� spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

� odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem 

instalacji elektrycznych, 

� nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

� są dobrane, zainstalowane i wykazuj ą parametry określone w projekcie. 

3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 

� sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych 

 i dodatkowych(miejscowych) i połączeń wyrównawczych, 

� pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

� sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

� pomiar rezystancji izolacji ścian i podłogi, 

� pomiar rezystancji izolacji kabli, 

� pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 

� pomiar prądów upływowych, 

� sprawdzenie biegunowości, 

� sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

� sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

� sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

� przeprowadzenie prób działania, 

� sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 

 

4. Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona 

sporządzeniem protokółu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać 
co najmniej następujące dane: 

� nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe-miejsce zainstalowania, 

� rodzaj wykonanych pomiarów, 

� nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

� datę wykonania pomiarów, 

� spis użytych przyrządów i ich numery, 
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� liczbowe wyniki pomiarów -uwagi i wnioski. 

 

5. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich 

badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 

6. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na 

które usterka mogła mieć wpływ. 

 

 

IV.WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONYWANIU 

ROBÓT ELEKTRYCZNYCH   

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z dnia 26 

czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 

opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2003 r. 

2. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych szczegółowo 

reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980). 

3. Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 

4. Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D i E w 

zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184). 

Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję 
egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym E. Wykonawca musi 

posiadać aktualne dokumenty, stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 

posiadają aktualne uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i 

urządzeń elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  - tekst 

jednolity ( Dz. U. z 2003  i  2006 r. nr. 207, poz. 2016, z  późniejszymi zmianami), potwierdzone 

zaświadczeniem o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit a) 

ustawy Prawo budowlane, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności . 

 

  CPV 45421000-4       ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ STOLARKA 
OKIENNA I DRZWIOWA 

Wstęp. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki drzwiowej i okiennej. 

Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
- ślusarka okienna aluminiowa. 
- ślusarka stalowa 
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- stolarka okienna 
- drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe itp) 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zą zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Materiały. Stal Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002. 

Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie 
Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. Składowanie materiałów i konstrukcji Składowanie wyrobów ślusarki stalowej punkt 2.8 
niniejszych SST. 
Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 

 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. 
Dopuszczalne biedy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 
80/M-02138. 
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 

- twardość Sho^a min. 35-40 

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa .odporność na temperaturę od -30 do +80°C 

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat 
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023. 

2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SXwg PN-EN 

10025:2002 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
3. Sprzęt. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport. 
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Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
51. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich. Kontrola jakości. 
, Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie jakości 
wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2

 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarową jest 1 mb. 

Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200        Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
 

 

CPV 45324000-4 TYNKI ZWYKLE WYKONYWANE RĘCZNIE, KATEGORII III; 
ŚCIANY I SŁUPY. 



PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   oraz  robót budowlanych    ,wielobrnażowych  dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS   MKiDN.       Strona 27 z 39  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe „Intelligent Systems”; 30 – 898 Kraków, ul. Wojciecha z Brudzewa 14;  LUMEN  Korporacja Tel. 012 6527750 wew.21,22 fax 23;  ww.lumen.com.pl 

 

I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych kategorii III ścian i słupów, dla celów realizacji lekkiej zabudowy 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w pkt. 1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem tynków zwykłych ścian i słupów lekkiej zabudowy 

1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektorów nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych" 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykle" oraz aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 
-Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych. 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek 
średnioziamisty 0.5-1.0 mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2.0 mm. -Do spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierzchnich -średnioziamisty odmiany 2. 
-Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5 
mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5

P
C. 

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

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie. 
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w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i przeprowadzenia robót związanych z 

tynkowaniem oraz czynności pomocniczych. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw. 
- agregatu tynkarskiego. 
- betoniarki wolnospadowej. 
- pompy do zapraw. 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement 
i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem. natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-70/B-10100p.3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
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licach na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.3.3.1. 

- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju, podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Jednostka obmiarów 
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku. 
7.3. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawcze] na 
stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych. ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0.5 m

2
. 

8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, 
dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niższej kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.4. Odbiór tynków 

 

8.4.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 3 mm od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej laty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nic więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 
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- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 
- ocenę wyników badań. 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie zaprawy dostarczenie 
materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 

przygotowanie podłoża, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd. 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach. 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-H-30Q20:I999 Wapno. 
PN-79/B-067II Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-WB-14501 Zaprawy budów lanc zwykłe. 
PN-H-19701 :I997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000    (Seria 9000. 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
/upewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 CPV 45442110-1 MALOWANIE 2- KROTNE TYNKÓW GŁADKICH FARBAMI 
AKRYLOWYMI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich, tynków farbami akrylowymi 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
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Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich, farbami tynków 
gładkich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

inspektorów nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych" 

2.2. Farba emulsyjna elewacyjna 
Gotowa do użycia farba na bazie żywic akrylowych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
i pigmentów. Dobrze kryjąca, odporna na warunki atmosferyczne: deszcz, nasłonecznienie 
mróz i wiatr. Farba jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i niepalnym, tworzy 
powłokę matową, gładką bez zmarszczeń i spękań. 
Skład: dyspersja wodna żywicy akrylowej, wypełniacze mineralne, pigmenty 
Gęstość: l^kg/dm 
Współczynnik nasiąkliwóści powierzchniowej: < 0.1 kg/(nr\'h) 
Opór dyfuzyjny względny: ok. 0,3 m 

2.3. Wymagania dotyczące materiału 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę: 

świadectwo jakości 
aprobata techniczna Farby powinny mieć niżej podane oznaczenia: znak handlowy 

producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
oznaczenie normowe 
odpowiednia norma europejska lub krajowa 
kolor, kod koloru 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
3.2. Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje się przy pómóćy pędzla, wałka lub poprzez 
natrysk. Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej 
jakości do wykonania robót izolacyjnych oraz pomocniczych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2. Transport materiałów, farb emulsyjnych może odbywać się dowolnym środkiem 
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostrożności przed 
uszkodzeniem, pojemniki należy chronić przed utratą szczelności i mrozem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
5.2. Podłoże 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
• Gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka 

cementowego, kawern; stopień przygotowania podłoża jak dla tynków IV kategorii 
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• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień 
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 
• Dojrzałe pod malowanie. Tynki tradycyjne i cienkowarstwowe mineralne malować min. po 4 
tygodniach, dia tynków maksymalna wilgotność 4% podłoża masy 

Podłoża tynkowe powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-10109. 

5.3. Wykonanie powłoki Przygotowanie farby do malowania: 
«    możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu ♦   

farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać do pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych 

podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę w zależności od chłonności podłoża dodając do 20% wody do 

malowania starych, dobrze przylegających powłok farby nie rozcieńczać, lub rozcieńczyć dodając tylko od 3 

do 5 % wody Malowanie : 
Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć. Przygotowanie produktu. Materiał 

sprawdzić przed zastosowaniem, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Znajdującą się w pojemniku farbę 
dokładnie rozmieszać. Przy malowaniu zasadniczym farbę można rozcieńczać wodą w ilości max do 5%. W 

celu zachowania powtarzalności koloru opakowania fabryczne z farbą rozcieńczać jednakową ilością wody. 

Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarży 

produkcyjnej. Malowanie prowadzić w temperaturach od +5° C do +30°C. 
III 

Sposób stosowania. Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, szczotką, pędzlem lub metodą natryskową. Z 
reguły wymagane jest wykonanie powłoki dwuwarstwowej, złożonej z warstwy gruntującej i warstwy 
końcowej. Pomiędzy pojedynczymi powłokami przestrzegać czasu schnięcia ok. 12 godzin. Prace malarskie 
na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomiemości 

barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeżą farbą naniesioną poprzednio. Nie prowadzić 
prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograni-
czających wpływ czynników atmosferycznych. W temperaturze + 20 C i względnej wilgotności powietrza do 
65% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz. Po 12 godz. nadaje się do powtórnego 
malowania. W niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten 
ulega wydłużeniu nawet do 2-4 dni. Ponadto należy zwrócić uwagę na opadające mgły, które przy 

niedoschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i mogą powodować zacieki i przebarwienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 

6.2. Kontrola wykonania powłoki malarskiej 
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie : 
• jakości materiałów malarskich 

wilgotności i przygotowania podłoża stopnia 
skarbonizowania tynków 

• jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania 
schnięcia. 
wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 
badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temp. >5°C): Dla farb 

emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach 
powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug. plam. 
spękań, łuszczenia. Bez śladów pędzla lub wałka. J powłok wykonywanych farbami 

wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres nadań i kontroli należy przyjmować zgodnie z PN-69/B-
10280. Ula wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować: 

sprawdzenie podłoża: 
sprawdzenie podkładów 
sprawdzenie powłok 

6.3.0pis badań 



PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   oraz  robót budowlanych    ,wielobrnażowych  dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS   MKiDN.       Strona 33 z 39  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe „Intelligent Systems”; 30 – 898 Kraków, ul. Wojciecha z Brudzewa 14;  LUMEN  Korporacja Tel. 012 6527750 wew.21,22 fax 23;  ww.lumen.com.pl 

 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz 
wymagań według specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm 
-sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami oraz z normą 
PN-C-81914 
-sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą oględzin 
-sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich należy przeprowadzić wzrokowo w czasie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest metr kwadratowy malowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów malarskich: 
wymagana jakość materiałów malarskich powinna być potwierdzona przez producenta 
odpowiednimi dokumentami, odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 
-po przygotowaniu podłoża: 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża. 
po wykonaniu każdej warstwy: 
-sprawdzenie ciągłości. poprawności i dokładności wykonania powłoki 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia : 
-zaświadczenia jakości materiałów 
-protokoły^odbiorów częściowych 
-zapisy w dzienniku budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania robót malarskich dla jednego metra 
kwadratowego powierzchni. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy PN-B-1028  
N-C-81914 PN-B-10109 

CPV 45450000-6       ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POSADZKI 

PODŁOGI I WYKOŃCZENIE POSADZEK 
- rodzaje i ich występowanie 
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W projektowanym obiekcie przyjęto następujące podstawowe rodzaje posadzek i sposób ich 

wykończenia: 
- podłoga technologiczna systemowa 

PRZEPISY I STANDARDY 

Przy stosowaniu materiałów, ich układaniu i pracach wykończeniowych należy stosować 
obowiązujące aktualne w Polsce normy, przepisy i standardy wykończeniowe. Dopuszcza się stosowanie 
norm europejskich i innych odpowiednich przepisów pod warunkiem nie naruszania przepisów krajowych. 

Wymagania zawarte w specyfikacji należy traktować jako wymagania minimalne. 

1.    Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycz-ące wykonania i odbioru 

posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obietych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką 
zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Ogólne 

wvmaganiajlQt¥czacexoból 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

Materiały. 
1. Woda CPN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. j^Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5 cm -10 mm, 3,5 cm -16 mm. 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Wymagania podstawowe. 
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie -12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 

* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. 

* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 

nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 

* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie po- 

 

 
wierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

6. Posadzki cementowe 
* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj kon-
strukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 

szczelin dylatacyjnych. 
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 

niższą- przy posadzkach z betonu odpomego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych 

posadzkach -10 MPa. 
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z 

całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m
f
 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m

2
 przy 

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpomego na ścieranie i 12 m
2
 przy posadzkach 

jednowarstwowych. 

* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 
m

2
 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, 

paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 
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Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 5.4. 

Uszorstnienie, powierzchni komunikacyjnych 
- sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków za 
stosowanego systemu. 

6.1 Niedopuszcza sie stosowania do robót materiałów których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
, Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. którvch właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować:: 
 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową 
 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10_  Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002   
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 

13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
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   CPV 45262522 UZUPEŁNIENIE ŚCIAN LUB ZAMUROWANIE OTWORÓW, ZAPRAWĄ 
CEM-WAP, CEGŁAMI, 

1. WSTĘP 
1.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru uzupełnienia 
ścian cegłą pełna na zaprawie cem.-wap 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3 .Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wszystkich czynności umożliwiających wykonania uzupełnienia ścian cegłą pełna na zaprawie cem-wap. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Ogólne określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych" pkt. 1.4. 
1.4.2 Uzupełnienie ścian z cegły pełnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ..Wymaganiach Ogólnych" pkt. 1 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektorów nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych" pkt.2 
2.2. Cegła budowlana pełna 

Cegła budowlana pełna jest to prostopadłościenna kształtka ceramiczna bez otworów lub ; otworami 

prostopadłymi do największej powierzchni cegły. Całkowita powierzchnia otworów nie powinna przekraczać 
10% a wielkość otworów nie powinna przekraczać 2 cm2. 

2.3Parametry techniczne 
klasy cegły 200      150     100     75       50 
wytrzymałość na ścisk. Re w Mpa 20       15        10      7         5 
nasiąkliwość 4-22% 4-22% 6-24% >6% >6% gęstość 
pozorna 1700-1900 kg/m3 
masa cegły 3.0-4,0 kg 
współczynnik przewód. Cieplnej 0,52-0.56 W/(m* °C) 

2.4. Wymagania dotyczące materiału 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna) 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   oraz  robót budowlanych    ,wielobrnażowych  dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS   MKiDN.       Strona 38 z 39  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe „Intelligent Systems”; 30 – 898 Kraków, ul. Wojciecha z Brudzewa 14;  LUMEN  Korporacja Tel. 012 6527750 wew.21,22 fax 23;  ww.lumen.com.pl 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt.3 " 
3.2. Przy wykonywaniu ścianek z cegły budowlanej pełnej stosujemy następujące 
narzędzia: kielnia, czerpak do zapraw, młotek murarski, poziomica, pion murarski, sznur 
murarski, wąż wodny. łata; Narzędzia pomocnicze: kaster murarski, taczki jednokołowe, 
rusztowania wewnętrzne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt.4 
4.2. Transport cegły budowlanej pełnej powinien odbywać się samochodem z dźwigiem do 

rozładunku palet. Na budowie dźwig wieżowy, wyciąg szybowy lub słupowy. 

5. WYKONYWANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt.5 W indywidualnej 
technice układania muru stosowane są trzy sposoby murowania: 

- z nakładaniem zaprawy na powierzchnię boczną cegły 
- na wcisk zapraw) 
- na docisk zaprawy kielnią 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Materiały 
używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym i normom PN. Cegły oraz 
elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz elementy porowate 
suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy układać warstwami z przestrzeganiem 
prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. 

6, KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych 6.2.Kontrola 
wykonania ścianek działowych z cegły budowlanej pełnej. 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem 
pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu 

poszczególnych części muru w trakcie wykonywania budynku nie może przekraczać 3 m, przy czym w 
miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawić strzępią zazębione końcowe. Wnęki 
i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem 
 6.3. Opis badań 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez 
porównanie wykonanych robót murowych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań 
według specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych. 
-sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta. 

7, OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest metr sześcienny muru łącznie ze spoinami. 
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8, ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt.8 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących 
fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów : 
wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
odpowiednimi dokumentami, odbiór materiałów, cegła pełna powinna obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 

zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
grubość muru 
wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
pionowość powierzchni i krawędzi 
poziomość warstw 

 
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu Do odbioru 

robol wykonawca przedstawia 

• zaświadczenia jakości materiałów 

• protokoły odbiorów częściowych 

• zapisy w dzienniku budowy 8.3. 

Nadzoru o wykonaniu robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3.1. Dokumentacja 
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie: 
-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
-innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru 
lub dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt.9 

9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt uzupełnienia lub zamurowania jednego metra sześciennego 

ściany, cegłą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1    Normy      PN-75/B-12001 PN-73/B-12011 PN-74/B-12012 

Specyfikacja   robót  instalacyjnych  według  opisu   zawartego  w PBW   , nie  wymieniona   bezpośrednio  z 

uwagi na swój mały   zakres  robót. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za zespół projektowy: Wiesław Jędrzejczyk  Marcin  Grębowiec  , Piotr  Szcześniak  
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