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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 , Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: Wymiana
dźwigów osobowych wraz z robotami towarzyszącymi w Sanatorium CRR „Niwa” w Kołobrzegu..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Zakres robót budowlano-montażowych remontu pomieszczeń sanitarnych i technicznych wraz remontem tarasu
zewnętrznego i elementów małej architektury przedstawia się następująco:

a) Roboty rozbiórkowe instalacyjne:
- demontaż instalacji elektrycznej.

b) Roboty rozbiórkowe budowlane:
- demontaż dźwigów osobowych,
- rozbiórka okładzin z płytek,

c) Roboty zabezpieczające, wywóz gruzu:
- zabezpieczenia okien, posadzek
- wydzielenia ściankami osłonowymi
- wywóz gruzu.

d) Roboty remontowe podstawowe i towarzyszące:
- roboty malarskie
- okładziny z płytek,
- instalacje elektryczne
- montaż dźwigów osobowych,

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
ST-02 Roboty malarskie
ST-03 Rusztowania
ST-04 Instalacje elektryczne
ST-05 Montaż dźwigów osobowych

1.4. Niektóre określenia podstawowe
Inspektor Nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Polecenie Inspektor Nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (obmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania
Księga obmiaru - akceptowana przez Inspektora Nadzoru księga z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. Materiały - wszelkie tworzywa
niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został, określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającego jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat
technicznych.
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono
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odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobata techniczną.
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub
innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją

Wykonawczą, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzone będą w użytkowanym budynku. Wykonawca robót powinien uzgodnić z

Dyrektorem Sanatorium harmonogram prowadzenia robót.
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do odbycia rzetelnej wizji lokalnej i

zgłoszenie Inwestorowi wszelkich stwierdzonych niezgodności z opisem robót lub przeszkód mogących mieć
wpływ na terminowe i techniczne wykonanie robót.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Wykonawcza
Przetargowa Dokumentacja Wykonawcza zwiera :
Opis robót dla wymiany dźwigów,
Przedmiar robót,
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;

- Projekt organizacji i harmonogram robót,
- Projekt zaplecza techniczno-socjalnego budowy,
- Dokumentacje zdjęciową realizacji remontu.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Wykonawczą i ST
Dokumentacja Wykonawcza, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektor
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Wykonawczej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Wykonawczą i ST.
Dane określone w Dokumentacji Wykonawczej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Wykonawczą lub ST i wpłynie to
na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony Robót oraz dostarczy na teren budowy w pełni wyposażone zaplecze administracyjno-socjalno-
magazynowe. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i zaplecza adm.-socja.-magaz. budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
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jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
 - Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 - możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektor Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów
do Robót.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
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właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,

-  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Wykonawczej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Wykonawcza lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Wykonawczej, ST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Wykonawczą wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Wykonawczej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną
jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Wykonawczej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- zastosowane metody i urządzenia do spełnienia warunków BHP
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji do Inspektora Nadzoru);
Część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
najpóźniej razem z Harmonogramem Robót w terminie zgodnym z Umową.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych

_________________________________________________________________________________
PU-P „EDA-ART” Edyta Suchorowska, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów, tel.:530-610-975

12/50

i  ich  częstotliwość są określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji praz Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

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

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych

_________________________________________________________________________________
PU-P „EDA-ART” Edyta Suchorowska, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów, tel.:530-610-975

13/50

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone do Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.8.2. Księga Obmiarów
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i
wpisuje do Księgi Obmiarów.

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-protokoły przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoły odbioru Robót,
-protokoły narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor Nadzoru i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą i ST
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
- długość kabli w [m],
- tynki, okładziny z płytek malowanie [m2],
- montaż dźwigów [szt., m2],
- szczegółową charakterystykę obmiaru i rozliczania robót poza wymienionymi zawiera Przedmiar Robót.
- roboty towarzyszące - wg obmiarów rzeczywistych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi wstępnemu,
 -odbiorowi końcowemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Wykonawczą ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Wykonawczą i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i usta a nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Wykonawczą i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Umownych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 - Dokumentację Wykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
 - Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
 - Recepty i ustalenia technologiczne.
 - Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
 - Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
 - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodności lub
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
 - Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
 - Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących .
 - Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania.
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Wykonawczej.
Zgłoszenie uwag do zakresu robót wskazanego w przedmiarze robót Wykonawca może wnieść tylko na etapie
postępowania przetargowego. Zaniechanie przez Wykonawcę na etapie przetargu wniesienia uwag do opisu
przedmiotu zamówienia świadczyć będzie, że opis robót jest kompletny, a ewentualne rozbieżności pomiędzy
opisem robót/przedmiarem robót i stanem faktycznym  nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena ryczałtowa będzie obejmować:
-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
-wartość zużytych materiałów i zakupionych urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
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kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty badań i dopuszczeń w tym opłaty z tytułu odbioru przez UDT
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralna częścią i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30dni przed data składania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajów UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przygotowawczych i rozbiórkowych wykonywanych ramach zadania: Wymiana dźwigów osobowych wraz z
robotami towarzyszącymi w Sanatorium CRR „Niwa” w Kołobrzegu..

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót remontowych.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową stołówki w
Szkole Podstawowej w Drzonowie.
Zakres robót - zgodny z przedmiarem robót:

e) Roboty rozbiórkowe instalacyjne:
- demontaż osprzętu elektrycznego,
- demontaż instalacji elektrycznej.

f) Roboty rozbiórkowe budowlane:
- rozbiórka glazury,
- rozbiórka terakoty,

g) Roboty zabezpieczające, wywóz gruzu:
- zabezpieczenia okien, posadzek
- ścianki osłonowe wydzielające strefę prowadzenia robót,
- wywóz gruzu.

1.4.  Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST „Wymagania ogólne".

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji
Projektowej do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu:

- drabiny,
- szlifierki kątowe,
- palniki,
- systemowe narzędzia monterskie.
- profesjonalne piły do cięcia betonu,
- młoty udarowe,
- taczki, łopaty,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". W szczególności przyjmuje się, że
wystarczający dla tego typu i zakresu robót będzie:

- samochód wywrotka lub ciągnik kołowy z przyczepą

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, zgodnie z
dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Materiały z rozbiórki przeznaczone do powtórnego wykorzystania należy oczyścić i zmagazynować na terenie
budowy do czasu ich wbudowania lub odebrania przez Inwestora w przypadku rezygnacji z ich montażu. Materiały
nadające się do ponownego wykorzystania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiały nie
nadające się do ponownego wykorzystania, a będące materiałami do wtórnego przetworzenia powinny zostać
oddane do odpowiedniego skupu, zaś wynagrodzenie uzyskane ze sprzedaży tych materiałów jest dochodem
Inwestora.
Elementy i urządzenia podlegające demontażowi stanowiące własność Inwestora i podlegające przekazaniu
po ich demontażu:

- kompletne urządzenie dźwigowe wraz osprzętem, drzwiami itp.,
Urządzenia i inne elementy podlegające demontażowi i przekazaniu Inwestorowi należy
dostarczyć/przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku wskazania danego
elementu/urządzenia przez Inwestora do utylizacji Wykonawca zobowiązany jest zutylizować ten
element/urządzenie, a ewentualne wynagrodzenie uzyskane przez Wykonawcę ze sprzedaży tych materiałów
jest wynagrodzeniem Inwestora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Ze względu na
założone wykorzystanie do ponownego montażu części elementów/urządzeń należy ocenić ich stan przed
bezpośrednim wejściem Wykonawcy na plac budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Przyjęte jednostki obmiarowe:

- dla robót związanych z rozbiórką osprzętu elektrycznego [szt],
- dla robót związanych z demontażem instalacji [m],
- dla robót związanych z demontażem ścianek, okładzin [m2],
- dla wywozu gruzu i złomu [m3], [t]

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".
Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oczyszczenie demontowanych elementów,
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcia ich na zewnątrz obiektu,
- załadunek i odtransportowanie gruzu z rozładunkiem na wysypisku śmieci,
- koszt opłat za składowanie jak i koszt utylizacji,
- załadunek i odtransportowanie złomu z rozładunkiem na skupie złomu,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02

MALOWANIE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które
zostaną zrealizowane w ramach zadania Wymiana dźwigów osobowych wraz z robotami towarzyszącymi w
Sanatorium CRR „Niwa” w Kołobrzegu. w zakresie robót malarskich.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu powłok malarskich ścian i
sufitów. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z:

· wykonaniem robót malarskich pomieszczeń wewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" .Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Wykonawczą i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost lniany
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą
wymaganiom normy państwowej.

2.2.2. Pokost syntetyczny
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem
żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o
właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę
• do farb wapiennych, terpentynę i benzynę
• do farb i emalii olejnych,
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.2. Farby olejne i ftalowe
• -Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8m2/dm3 czas
schnięcia - 12h
• -Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C- 81901/2002 wydajność - 6-10m2/dm3

2.4.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
• lepkość umowna : min.60 -gęstość: max. I,6g/cm3
• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
• roztarcie pigmentów: max. 90 m
• czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia
wyschnięcia--max. 2godz.
Wymagania dla powłok:
• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków,
• grubość - 100-120 jam
• przyczepność do podłoża - 1 stopień,
• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
• twardość względna - min., 0,1,
• odporność na uderzenia - masa 0.5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia
powłoki
• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie
powłoki. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg
PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400.

2.5. Środki gruntujące.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnym
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6. Przygotowanie powierzchni.
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc.
Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem.

2.7. Termin robót.
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych
miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i
ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach.

2.8. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza
się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie
równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),
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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),
dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od
rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach,
suche – (tabela) badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest.
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży do malowania
Podłoże Rodzaj farby Największa wilgotność

podłoża% masy
Tynki cementowe cementowo-
wapienne

Wapienna
klejowa lub kazeinowa
emulsyjna
olejna, z żywic syntetycznych

6 4 4 3

Tynki gipsowe Klejowa
Emulsyjna
olejna, z żywic syntetycznych

4 4 3

Drewno, sklejka, płyty
pilśniowe twarde

olejna, z żywic syntetycznych
chemoutwardzalna

4 12

2.9. Malowanie.
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę podłoża
przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten można
osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i
prawidłowej technologii malowania. Podstawowe składniki wyrobów malarskich to:

· spoiwa - substancje mające zdolność tworzenia powłoki na pokrywanej powierzchni,
· pigmenty, barwniki, wypełniacze - substancje kryjące, barwiące lub wypełniające stosowane w postaci

zawiesiny lub roztworu, które pozostają po wyparowaniu rozpuszczalników,
· rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w celu

umożliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej (w miarę ich
odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

Oprócz wyżej wymienionych składników wyroby malarskie mogą zawierać środki pomocnicze nadające im
określone właściwości lub też odpowiadające za cechy powłok. Są to między innymi: dyspergatory, peptyzatory,
środki zapobiegające kożuszeniu, utwardzacze, stabilizatory emulsji itp. Ze względu na rodzaj substancji powłoko-
twóczej i jej postać fizykochemiczną wśród wyrobów malarskich wyróżnia się:

· farby - dyspersje ciał stałych (pigmentów) w cieczy, którą stanowi spoiwo; po naniesieniu pełnią funkcje
ochronne,

· emalie - roztwory koloidalne spoiwa w rozpuszczalnikach organicznych; po naniesieniu pełnią zwykle
funkcje dekoracyjne,

· lakiery - roztwory nielotnych substancji powłokotwórczych (żywice, asfalty itp.) w rozpuszczalnikach i
rozcieńczalnikach; ich cechą charakterystyczną jest brak zdolności krycia.

Ponieważ farbą lub emalią nazywa się zawiesinę zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadających im barwę
cząstek pigmentu, które jednocześnie nadają powłoce właściwości kryjące, nazwy te będą często stosowane
wymiennie. Przed rozpoczęciem malowania należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na opakowaniu
wyrobów malarskich. Są tam wyspecyfikowane dane dotyczące:

· przeznaczenia - do jakiego podłoża należy stosować produkt; niestety bardzo często na opakowaniu
brakuje przeciwwskazań do stosowania farby,

· sposobu użycia - w jaki sposób należy przygotować podłoże, w jakiej temperaturze malować itp.
· sposobu nanoszenia -jaką techniką nanosić farbę: pędzlem, wałkiem lub też metodą natryskową,
· krycia - ile razy należy pomalować powierzchnię, aby uzyskać całkowite pokrycie; informacje te zwykle są

podawane za pomocą symboli „1-2" (konieczne jedno malowanie, a jeśli to nie wystarcza - dwa) lub „2--3"
(konieczne dwa malowania, a jeśli to nie wystarcza - trzy),

· wydajności - ile farby trzeba kupić, by pomalować konkretną powierzchnię,
· czasu schnięcia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i można nanosić kolejne warstwy;

im wyższa temperatura i niższa wilgotność w pomieszczeniu, tym czas ten jest krótszy,
· rodzaju rozcieńczalnika - czym należy rozcieńczyć farbę, aby uzyskać odpowiednią konsystencję,
· okresu przydatności do stosowania – przez jaki czas farba zachowuje swoje właściwości i tworzy powłokę

dobrej jakości, atestów - produkty, które nie mają oceny higienicznej Państwowego Zakładu Higieny
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(PZH), mogą być szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywają również informacje o innych atestach, np.
o certyfikacie zgodności z Polską Normą lub znak E, który oznacza produkt ekologicznie bezpieczny; farby
tak oznaczone mają dobrą jakość i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska.

·

2.10. Warunki składowania
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania robót:
Agregaty malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi,
olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni pendzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pędzlem
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia oraz nie
powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby alkidowe, olejne,
epoksydowe i poliuretanowe. Duży wpływ na estetykę wykonywanej powłoki ma właściwe przygotowanie nowego
pędzla, tzn. usunięcie z niego kurzu i luźnych włosów. W tym celu pędzel należy dokładnie wymyć w wodzie z
mydłem, bardzo starannie wypłukać i wysuszyć, a następnie kilkakrotnie zanurzyć w farbie (lub lakierze) i ocierając
o brzeg innego naczynia (aby nie wprowadzić zanieczyszczeń do farby), usunąć nadmiar farby. Po kilkakrotnym
powtórzeniu tych czynności można rozpocząć malowanie.
Duże znaczenie ma również wybór odpowiedniego pędzla. Do gruntowania podłoża oraz malowania farbami
alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze są pędzle o twardym, krótkim włosiu. Do
nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych można stosować pędzle płaskie. Farby nawierzchniowe, emalie
i lakiery należy nanosić pędzlami płaskimi o miękkim włosiu. polega na nanoszeniu farby równoległymi pasami
minimalnie zachodzącymi na siebie. Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych
do siebie (krzyżowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe
nakłada się również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoże.
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na ograniczonej
powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko zachodzącymi na siebie, mocno dociskając
pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko
dociskając pędzel i odrywając go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem
zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla, można stosować wyrównywanie powierzchni płaskim
pędzlem.
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe
wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy nabierać większą ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją
równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzić
do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnącymi pędzel należy
co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym
przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem.

3.2.2. Malowanie wałkiem
Metoda  ta  jest  prosta,  a  przy  tym  bardzo  wydajna  -  wałkiem  nanosi  się farby  alkidowe,  olejne,  uretanowe  i
poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, których użycie zapewni
pomalowanie zagłębień podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne
wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie części:
wanienkę, do której wlewa się farbę, oraz żebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której można odcisnąć nadmiar farby
(niektóre tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej mają specjalną siatkę). Technika nanoszenia farby jest bardzo
prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie przetacza się go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu
równomiernego nasączenia go farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po
malowanej powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy.
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Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki
(winylowe, akrylowe i chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać większą ilość farby i nakładać ją
równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż może to
doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnącymi
wałek co pewien czas (określony przez producenta wyrobu) należy dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym
przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy
użyciu wałka. Trudności pojawiają się także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów szybko schnących.

3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powłok malarskich
Do mechanicznego malowania na budowie służą aparaty natryskowe. W zależności od sposobu rozpylenia farby
można wyróżnić urządzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.
W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod ciśnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 MPa) do
dyszy aparatu i rozpylona przez nagłe rozprężenie się po wyjściu z dyszy. Do tej grupy zalicza się aparaty z
napędem: mechanicznym, bezsprężarkowe i sprężarkowe, elektromagnetycznym i ręcznym.
W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprężonego powietrza i rozpylana w
momencie  rozprężenia  się powietrza  po  jego  wyjściu  z  dyszy  aparatu.  Typowy  zestaw  do  nanoszenia  powłok  tą
metodą składa się z pistoletu natryskowego, zbiornika ciśnieniowego na farbę oraz sprężarki z kompletem
przewodów doprowadzających sprężone powietrze.
Do drobnych prac malarskich można używać pistoletów ze zbiornikiem na farbę, do których należy jedynie
doprowadzić sprężone powietrze. Końcówka urządzenia natryskowego lub pistoletu powinna być prowadzona w
odpowiedniej odległości od malowanej powierzchni. Odległość tę ustala się na podstawie próby wykonanej przed
malowaniem. Bardzo ważne jest również, aby była ona zawsze jednakowa. Farbę nanosi się pasami nieznacznie
nakładającymi się na siebie. Jeżeli jest konieczne wykonanie drugiej warstwy, powinna ona być nakładana również
pasami zachodzącymi na siebie, ale w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Aparaty do natrysku
hydrodynamicznego posiadają możliwości nakładania przy ich użyciu farb ciężkich o doskonałych właściwościach
antykorozyjnych. Natrysk hydrodynamiczny polega na podawaniu farby pod wysokim ciśnieniem 8-25 MPa. Po
przekroczeniu prędkości krytycznej następuje zaburzenie stabilności wypływającego z dyszy strumienia farby i na
skutek oddziaływania sił napięcia powierzchniowego rozpada się on na wiele kropli. Prędkość wypływu farby z
pistoletu wynosi 100-200 m/s. Stosuje się trzy metody natrysku dynamicznego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być przewożone w kontenerach
lub na paletach. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:

· prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek),
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do
konstrukcji,

· przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież
ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem
ochronnym,

· przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież
ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać
zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,

· przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę
stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym,

· nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów.

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót
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5.2.1. Warunki przystąpienia do robót
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek
poniżej 0°C. Farbą silikonową można malować w temperaturze 3= -5°C. Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w ciągu
doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Pogoda. Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych
wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami
rozpuszczalnikowymi.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne, tj.
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne
powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Powierzchnia betonu i żelbetu:
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. Podłoża tynkowe:
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową (z
wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży - zaprawę cementową lub cementowo-
wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyścić.
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) pod
drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba:
woda = 1:6) -pod malowania farbami emulsyjnymi.
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a)oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,
b)usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,
c)zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,
d)sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.2.3. Prace przygotowawcze do malowania

5.2.3.1. Przygotowanie pomieszczeń
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty itp.
Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed
zachlapaniem farbami.

5.2.3.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju tynku i farby, jaka
będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności. Powierzchnie nowych tynków należy
przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku
odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza przy
ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą
akrylową.
Nie  należy  stosować do  tego  celu  mas  silikonowych,  ponieważ w  zasadzie  nie  dają się one  pomalować.  Drobne
odpryski i pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową. Tzw. białkowanie, czyli pokrywanie tynków
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roztworem wapna, jest nie dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po malowaniu farba łatwo ulega
złuszczeniu. Zaleca się (przez producentów farb) gruntowanie tynku specjalną farbą emulsyjną do gruntowania,
która dodatkowo wygładza tynk i zmniejsza chłonność podłoża, co pozwala w niektórych przypadkach poprzestać
na jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk można również pomalować rozcieńczoną farbą emulsyjną
jako warstwą gruntową i po wyschnięciu nanieść 1 lub 2 warstwy farby w zależności od jakości powłoki tynkarskiej
i farby.
Nowe tynki gipsowe należy najpierw zaimpregnować specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a
następnie pomalować jedną warstwą farby emulsyjnej do gruntowania i jedną lub dwiema warstwami farby
emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania można również użyć rozcieńczonej farby przeznaczonej do
malowania  ścian.  Tynki  gipsowe  powinny  dojrzewać,  ale  okres  ten  może  być krótszy  niż przy  tynkach
tradycyjnych. Warunkiem przystąpienia do gruntowania jest, aby ściana była sucha i jednolita na całej powierzchni.
Podłoże przygotowane do malowania powinno ponadto być gładkie, równe, pozbawione pyłu, kurzu i innych
zanieczyszczeń. Przy malowaniu kolorami słabo kryjącymi jest zalecane położenie pierwszej warstwy białej,
wówczas łatwiej jest uzyskać jednolitą barwę. Ważne jest również, aby podłoże było jednakowo gładkie, gdyż w
przeciwnym razie kolor może nie być jednorodny.

5.2.3.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie powierzchni ogranicza
się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku
masą szpachlową, a drobnych pęknięć elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane
farbą klejową lub warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć.
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. roztworem wodnym mydła
szarego. Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a potem
wymalować tak jak nowy tynk. Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłącznie w
pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną najlepiej jest przetrzeć
papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę farby. Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną
ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do
usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, źle
izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających dość często na malowanych ścianach pojawiają się wykwity
pleśni (czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są
bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.. Należy bezwzględnie zniszczyć ewentualne
występujący grzyb w miejscu jego występowania.
Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do tynku, następnie
powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym (preparat musi mieć atest do stosowania
wewnątrz pomieszczeń). Stosując impregnat, należy przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się
braki tynku i tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierającymi specjalne,
nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju mikroorganizmów.

5.2.3.4. Przygotowanie powierzchni betonowych
Alternatywnym sposobem wykańczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia budowlana zapewnia
produkty pozwalające uzyskać jednolity kolor oraz spoistą, odporną na ścieranie i wilgoć powierzchnię o
odpowiedniej odporności na ścieranie, a podłogę betonową można odświeżać co kilka lat, malując ją na dowolny
kolor.
Gwarancją otrzymania powłoki o właściwych parametrach jest odpowiednie przygotowanie podłoża oraz
nanoszenie specjalnie do tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami producenta. Posadzki kruszące się,
pękające, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiałów nie nadają się do malowania. Wszelkie pęknięcia i
wykruszenia należy odkurzyć, ubytki uzupełnić oraz usunąć plamy z olejów. Z powierzchni przeznaczonych do
malowania najlepiej jest usunąć uprzednio nałożone warstwy farby. Jeżeli jest to niemożliwe na całej powierzchni
podłogi, to przynajmniej w miejscach złuszczeń istniejącej powłoki. Do usunięcia starych farb stosuje się specjalne
zmywacze chemiczne. Na tak przygotowane podłoże nanosi się farbę. Tuż przed malowaniem posadzkę jeszcze raz
dokładnie trzeba odpylić, zamiatając ją dokładnie lub odkurzając. Zalecanym rozwiązaniem jest naniesienie jako
pierwszej warstwy farby gruntującej, a następnie jednej lub dwóch warstw farby nawierzchniowej. Ponieważ
malowanie posadzki jest czynnością stosunkowo prostą i przebiega bardzo szybko (powierzchnia odparowującej
farby jest bardzo duża), aby zmniejszyć ilość oparów rozpuszczalników, należy zapewnić dobrą wentylację
pomieszczenia. W mniejszym stopniu uwaga ta dotyczy farb wodorozcieńczalnych, choć do czasu całkowitego
wyschnięcia one również mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Do zalet posadzek malowanych farbami przeznaczonymi specjalnie do tego celu zalicza się: odporność na wilgoć,
ścieranie, działanie czynników atmosferycznych (również niskich temperatur), niektórych kwasów i zasad, nie
palność, właściwości antyelektrostatyczne.
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5.2.4. Wykonywanie powłok malarskich

5.2.4.1. Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku
farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do
farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać
pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż
przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu
ścian.

5.2.4.2. Malowanie farbami wapiennymi
Na podłoże bardziej nasiąkliwe i do gruntowania stosuje się farbę rzadszą, jednak farba nie powinna ściekać z
powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnięta powłoka wapienna ma jaśniejszą barwę niż farba. Barwy
powłok wapiennych są mało intensywne z uwagi na wybielające oddziaływanie spoiwa wapiennego. Malowania
farbami wapiennymi wykonać 2-krotnie, przy czym podłoża suche należy zwilżyć wodą lub rozcieńczonym
mlekiem wapiennym. Malować należy metodą „mokro na mokro", tzn. następna warstwa przed wyschnięciem
poprzedniej warstwy.

5.2.4.3. Malowanie farbami cementowymi
Malować podobnie jak farbami wapiennymi, z tym że drugą warstwę nakładać po 1-2 dniach. W razie zbyt
szybkiego wysychania powłoki (lato) zaleca się zwilżanie jej za pomocą mgły wodnej rozpylanej aparatem
natryskowym. Wady powłok cementowych (i sposoby zapobiegania im) są analogiczne do występujących przy
malowaniu farb wapiennych.

5.2.4.4. Malowanie farbami klejowymi
Farba klejowa powinna dać się nałożyć cienką i równą warstwą oraz nie powinna ściekać (np. z pędzla). Powłoka
po wyschnięciu jest jaśniejsza niż farba. Doklejenie farby sprawdza się poprzez lekkie potarcie powłoki tkaniną
bawełnianą (koloru ciemnego dla jasnych powłoki odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawać ślady
startej powłoki. W przypadku nadmiaru kleju powłoka wykazuje spękania. Przy malowaniu zwykłym nakłada się 2
warstwy farby (każdą po przeschnięciu poprzedniej) - bez gruntowania międzywarstwowego. Przy malowaniu
doborowym nakłada się 2-3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy
podkładowej i tepowaniem pędzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie ścian należy robić
po przeschnięciu powłoki na suficie.

5.2.4.5. Malowanie farbami krzemianowymi
Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem szkła
wodnego potasowego rozcieńczonego wodą w stos. 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe - rozcieńczone 1:1 lub 1:2) lub
specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem.
Powłok krzemianowych nie można wykonywać na kruszących się tynkach i na podłożach zawierających gips oraz
na starych powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i przetarcia rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne
powłoki krzemianowe po oczyszczeniu można ponownie malować farbami krzemianowymi.

5.2.4.6. Malowanie farbami emulsyjnymi
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę
ciemniejszą niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe.
Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na
wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze
względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa
szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych)
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stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża
gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok
emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na
powłokach świeżych silnie alkalicznych.

5.2.4.7. Malowanie farbami silikonowymi
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z
wyprzedzeniem 24 h.Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok silikonowych nie można
wykonywać na słabych podłożach.

5.2.4.8. Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) przez
dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego
rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu
uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Każda warstwa powłokowa z
odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych),
warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z
farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i
doborowe. Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi się od
warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia),
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych,
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne
farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem
słojów drewna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola jakości - wymagania
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach
(w temperaturze 3= +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych - nie wcześniej niż po 14
dniach.
Badania obejmują sprawdzenie:
• wyglądu zewnętrznego,
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności
i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli  badania  dadzą wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać za  wykonane  prawidłowo.  Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
a) jakości materiałów malarskich,
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
c) stopnia skarbonizowania tynków,
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
f) sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Wyniki badań jakości
materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy.
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6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok
Powłoki wapienne i cementowe:
■ jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać; przy malowaniu
uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla,
■ dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie dopuszcza
się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań.
Powłoki klejowe. Powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, odporne na ścieranie, bez
spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża i widocznych poprawek. Powłoki na sztablaturze, tynku
szpachlowym, drewnie struganym i płytkach pilśniowych mogą mieć kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco
innym odcieniu, jednolite na całej powierzchni.
Powłoki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiadać wymaganiom jak dla powłok klejowych, z tym że
powinny być odporne na zmywanie wodą.
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację
(rozmazywanie się).
Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia.
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń,
plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoża.
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków,
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymaganie ogólne".

Jednostką obmiaru jest:
[m2] powierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

8.2.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i
5.3.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.

8.2.2. Odbiór robót malarskich
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoża.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót
· Zatwierdzoną dokumentację techniczną
· Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie

każdej z warstw podkładowych pod malowanie
· Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów

8.4. Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia,
ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty
te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Płatności za wykonaną i odebrana
instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
· Przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu
· Dostarczenie i przygotowanie farb
· Zabezpieczenie powierzchni sąsiednich (niemalowanych)
· Malowanie ścian, posadzek, okładzin ścian i sufitów
· Ustawienie i rozebranie rusztowań (drabin malarskich)
· Oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą
ST przewidzianych w Dokumentacji Wykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Cz.
4, Arkady 1990 (rozdział 27).

· Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB,
Warszawa 1998.

· PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
· PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
· PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
· PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi
· PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
· PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
· PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
· PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi
· PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
· PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i

sufity -Klasyfikacja
· PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
· PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
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· PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania
· PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
· PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
· PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
· PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
· PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
· PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
· PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
· PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 RUSZTOWANIA
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
montażem rusztowań.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które
zostaną zrealizowane w ramach zadania Wymiana dźwigów osobowych wraz z robotami towarzyszącymi w
Sanatorium CRR „Niwa” w Kołobrzegu. w zakresie montażu rusztowań.
.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem rusztowań.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami zawartymi w ST-00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę.
Montaż rusztowań - to prace pomocnicze podczas realizacji zadania polegającego na ociepleniu ścian zewnętrznych
budynku i remoncie gzymsów i dachu.

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją
przetargową oraz wiedzą techniczną .
Materiały:
• elementy rusztowania ramowego ( systemowego);
• kotwy systemowe stalowe do kotwienia w ścianie budynku;
• podkłady systemowe do posadowienia na gruncie;

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt budowlany powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się użyć następującego
sprzętu:
wiertarki
wkrętaki
poziomice
łopaty
dźwig

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 „Wymagania ogólne”. Zgodnie z technologią założoną w
dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:
• samochód skrzyniowy;
• przyczepa skrzyniowa;



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych

_________________________________________________________________________________
PU-P „EDA-ART” Edyta Suchorowska, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów, tel.:530-610-975

35/50

• samochód dostawczy;

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” i w dokumentacji projektowej,
ponadto:
nie należy prowadzić robót montażowych i rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież i
sprzęt ochronny i roboczy składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i
elementów opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest zabronione przy
składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m
od stanowisk pracy ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów
komunikacyjnych, stosować pomosty przenośne

5.2 Montaż rusztowania należy zacząć od ułożenia podkładów i ich wypoziomowania. Rusztowanie składać
wg załączonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy użyciu lin stalowych do ściany co druga
kondygnację. Sprawdzić wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzić stabilność
całej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST -00„Wymagania ogólne”.
Kontroli podlega:
• liniowość i ustawienie rusztowania;
• stabilność konstrukcji;
• wykonanie połączeń;

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest:
• komplet montażu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST –00 „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu rusztowań.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-M-479001:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. określenia , podział i główne parametry.
PN-M - 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M - 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza
PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania Wymiana dźwigów osobowych wraz z robotami
towarzyszącymi w Sanatorium CRR „Niwa” w Kołobrzegu w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. roboty,
których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
związanych z:

· wymianą i demontażem instalacji elektrycznej,
· remontem instalacji elektrycznych
· wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych,

1.4. Określenia podstawowe

· aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespół tych
aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy
obwodów elektrycznych;

· instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i
osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu,
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej;

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST-00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Wykonawczą i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie
dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora.

2.2. Materiały elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z

Dokumentacją Wykonawczą i ST.

2.3. Przewody
W wewnętrznych instalacjach elektrycznych należy stosować przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami

miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe nie mniejsze
niż 500V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Bębny z przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.
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2.4. Osprzęt instalacyjny
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997,
PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych pkt 10. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną
eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane
do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V,).
Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:

· przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci;
· zapaleniem;
· uderzeniem.

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:
· podtynkowy;
· natynkowy,

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót.

2.5. Warunki składowania
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę
powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do
wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących
maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

· spawarki transformatorowej do 300A,
· inny drobny sprzęt montażowy

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót

5.2.1. Instalacje
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych
materiałów.
Przewody powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych i wprowadzone do puszek z odpowiednim
zapasem . Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione
przed uszkodzeniami.
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki
sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być
zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.
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Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być
umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy
temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy
umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między
tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej,
obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie
uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić
do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, dostęp obsługi do wyposażenia w celu
sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów
roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji
oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas
którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi
oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania,
urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia. Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Wykonawczej: podtynkowo i
natynkowo na uchwytach odstępowych nad sufitami podwieszanymi. Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki
montować w miejscach podanych w Dokumentacji Wykonawczej.
       Oświetlenie projektuje się świetlówkowe. Przewody  zasilające typu YDYp 3/4x1,5mm2 750V prowadzić pod
tynkiem w bruździe. Stosować osprzęt podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44.
       Gniazda wtyczkowe  zasilić przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 750V. Przewody układać pod tynkiem w
bruździe. Stosować osprzęt podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola jakości - wymagania
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:

· zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją
techniczną, normami i certyfikatami;

· poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;
· prawidłowość wykonania połączeń przewodów;
· ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych;
· rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
· skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym;
· pomiar prądów upływowych;
· ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;
· próbę biegunowości;
· próbę wytrzymałości elektrycznej;
· próbę działania;
· poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;
· spadku napięcia;
· sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia w

poszczególnych pomieszczeniach;
· sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw, silników itp.);
· prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy

w miejscu ich zainstalowania;
· prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
· spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji

technicznej.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli
mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych

_________________________________________________________________________________
PU-P „EDA-ART” Edyta Suchorowska, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów, tel.:530-610-975

41/50

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymaganie ogólne".

Jednostką obmiaru jest:
• dla montażu przewodów i kabli -  [m]
• dla montażu opraw - [szt]
• dla montażu osprzętu - [szt]

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· instalacje elektryczne podtynkowe,

8.2.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w ST-00
„Wymagania ogólne”:

· dziennik budowy,
· projektową dokumentację powykonawczą,
· protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania,
· protokóły z dokonanych pomiarów,
· pomiary natężenia oświetlenia,
· protokoły odbioru robót zanikających,
· certyfikaty na urządzenia i wyroby,
· dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Płatności za wykonaną i odebrana
instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
· prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót,
· dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
· wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu urządzeń,
· wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk
· wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,
· montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
· uporządkowanie placu budowy po robotach,
· wykonanie badań i prób pomontażowych.

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą
ST przewidzianych w Dokumentacji Wykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
      dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

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

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektów budowlanych.

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

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

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed
prądem przetężeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
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PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.

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

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

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

PN-IEC 60364-7-717:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub przewoźne.

     Normy pozostałe
PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826:

Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i

ochrona przeciwporażeniowa.
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów kolorami albo cyframi.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60664-1:2005 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach

niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej

45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1

kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje
wspólne.

N SEP-E-003 Norma SEP. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi
oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

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

PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych.
PN-EN 50368:2007 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych.
PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:

Wymagania ogólne.
PN-EN 50085-1:2006 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych

zamkniętych do instalacji elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym
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od 1 kV.
PN-EN 12464 -1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy

we wnętrzach.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa:
Część 1  Zasady ogólne. 2008r.
Część 2  Zarządzanie ryzykiem. 2008r.
Część 3  Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
               2009r.
Część 4  Urządzenia elektryczne i elektroniczne w
               obiektach. 2009r.

PN-E-04700:1998
Az1:2000

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2003
/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w
pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania.
PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i
urządzeń. Wymagania.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
PN-HD 384.7.711 S1:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.

PN-EN 62271-202:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie
napięcie.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-715:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub prysznic.

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część7-
703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub loka-
 lizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze
 sauny.
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PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część5-
559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Część7-
712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub loka-
 lizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

PN-HD 603 S1:2006
/A3:2007

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część1: Wymagania ogólne.

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-740:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i
straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody połączeń ochronnych.

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

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05

MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem dźwigu osobowego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania Wymiana dźwigów osobowych wraz z robotami
towarzyszącymi w Sanatorium CRR „Niwa” w Kołobrzegu w zakresie montażu urządzeń dźwigowych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
- wykonanie niezbędnego oświetlenia szybu windowego,
- montaż dźwigu osobowego,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

określeniami zawartymi w ST-00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" .Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Wykonawczą i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”

2.2. Montaż dźwigu osobowego o parametrach:
Dane charakterystyczne dźwigów:

Rodzaj - osobowy, bez maszynowni
- przełożenie 2:1

Udźwig - 800 kg
Liczba pasażerów - 08
Wysokość podnoszenia - 15 000 mm
Prędkość jazdy - 1,0 m/s
Liczba przystanków - 05
Liczba dojść - 05
Rozmieszczenie dojść - jednostronne

Napęd:
Typ - elektryczny, bez reduktorowy, linowy
Charakterystyka - płynna regulacja prędkości
Ilość startów na godzinę - 240/h
Położenie - napęd umieszczony w górnej części szybu

- szafa sterowa umieszczona przy drzwiach na najwyższej kondygnacji
Zasilanie - prąd trójfazowy 3 x 400 V / 50 Hz

- pojedyncza faza 230 V / 50 Hz (+5/-10 %)
Temperatura pracy dźwigu - min. +5, max +40 oC
Norma - PN EN81-20/50, dźwigi muszą posiadać świadectwo badanie typu na

całe kompletne urządzenie od jednego producenta
Sterowanie:
Typ - mikroprocesorowe
Funkcje - Quadruplex - cztery dźwigi w grupie

- zjazd pożarowy do przystanku ewakuacyjnego po otrzymaniu
informacji z centrali ppoż.
- doprowadzenie sygnału z centrali ppoż. do szafy sterowej dźwigu po
stronie budowy
- połączenie intercom, alarm, łączność dwukierunkowa z serwisem za
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pomocą GSM,
- w strefie wejścia kurtyna świetlna
- informacja głosowa w kabinie

- zjazd awaryjny po zaniku napięcia do najbliższego przystanku na
własnym zasilaniu bateryjnym

Szyb:
Typ - murowany, żelbetowy - istniejący
Wymiary wewnętrzne (min)
 - szerokość - 1800 mm
 - głębokość - 1700 mm
 - nadszybie - 3700 mm
 - podszybie - 1500 mm

Kabina dźwigu:
Typ - bez przelotu
Ściany
- frontowe  - stal nierdzewna, szczotkowana
- tylna - stal nierdzewna, szczotkowana
- boczne - stal nierdzewna, szczotkowana
Drzwi kabinowe - stal nierdzewna, szczotkowana
Zabezpieczenie wejścia - kurtyna świetlna
Panel operacyjny  - stal nierdzewna, szczotkowana
  - okrągłe przyciski dyspozycji z zielonym podświetleniem każdy
  - przycisk zamykania i otwierania drzwi
  - przyciski z oznaczeniami Braille'a
  - oznaczenia przystanków: 0 ;1 ;2; 3; 4
Oświetlenie - główne i awaryjne
Sufit - stal nierdzewna szczotkowana z panelami świetlnymi LED
Poręcz - stal nierdzewna polerowana na tylnej ścianie z zaokrąglonymi końcami
Lustro - na tylnej ścianie, 1,2m wysokości, bezbarwne
Podłoga - ceramiczna, składająca się z jednego litego elementu Bromn Earth

Wewnętrzne wymiary kabiny
 - szerokość - 1250 mm
 - głębokość - 1400 mm
 - wysokość - 2100 mm

Drzwi przystankowe:

Typ - automatyczne, teleskopowe, jednostronne
- odporność ppoż. - EI60

Wykonanie
  - skrzydła  - stal nierdzewna, szczotkowana
  - ościeżnice  - stal nierdzewna, szczotkowana
Wymiary
 - szerokość wejścia - 900 mm
 - wysokość wejścia - 2000 mm

Sygnalizatory umieszczone w kasecie nad drzwiami:

Kabina - piętrowskazywacz TFT, strzałka kierunku jazdy, wskaźnik napełnienia kabiny
Przystanek podstawowy - piętrowskazywacz Dot-matrix, zielony, strzałka kierunku jazdy
Pozostałe przystanki - piętrowskazywacz Dot-matrix, zielony, strzałka kierunku jazdy

3. SPRZĘT.
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez Wykonawcę przy

jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących użytkowania.
Prace montażowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego oraz wskazanego

przez producenta urządzenia oraz odpowiednie drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT.
Ogóle wymagania dotyczące transportu.
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 „Wymagania ogólne”. Transport materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia

i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować
ciągłość prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu.

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu
powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- oznaczenie ( nazwę handlową),
- nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie, znak budowlany.
Na terenie obiektu urządzenia należy transportować wózkami, obsługiwanymi ręcznie.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Montaż należy poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania stałych

kotew i łączników do montażu urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta. Szyb windowy
powinien posiadać gładkie, wytynkowane i wymalowane ściany.

W szybie można umieszczać wyłącznie przewody związane z pracą dźwigu.
Wykonanie niezbędnego oświetlenia szybów windowych,
5.3. Montaż urządzeń dźwigowych.
- Montaż urządzenia dźwigowego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Zespół

napędowy dźwigu powinien być zamontowany w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcje
budynku. Szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać szyb dźwigu, w tym nadszybie i podszybie,
określają przepisy o dozorze technicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. Kontrola ta powinna

polegać na:
- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do obsługi sprzętu) oraz wyposażenia w

wymagane środki BHP,
- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,
Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego przedmiotu zamówienia powinna obejmować:
- Kontrolę gotowych szybów windowych,
- Kontrolę między operacyjną,
- Kontrolę końcową.
6.1.1. Kontrola między operacyjna.
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania robót zanikających i ulegających

zakryciu.
6.1.2. Kontrola końcowa.
Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń

elementów dźwigu.
Sprawdzenie wykonania montażu urządzeń dźwigowych (po uprzednio otrzymanym protokole UDT), jego

działania (jazdy próbne).
6.1.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów polega na sprawdzeniu zgodności

dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i
znakiem CE).
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano  w ST-00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostką obmiaru jest:
- 1 szt. kompletnego urządzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu robót konieczny

jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór inwestorski. W czasie
wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy
zewnętrznej.

8.1.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy
odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń
(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz
właściwymi normami.

8.1.2. Odbiór techniczny robót.
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór robót zanikających i ulegających

zakryciu,
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu wykonanego

przedmiotu zamówienia z podanymi w wytycznych wymogami. Należy ocenić następujące elementy:
- wykonanie podłączenia zasilania dźwigów,
- wyposażenie i instalacje towarzyszące,
- zamontowanie urządzeń dźwigowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w ST-00 „Wymagania ogólne”.
9.1.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz urządzenia dźwigowego,
- zabezpieczenie innych elementów przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w trakcie prac wraz z
późniejszym ich usunięciem,
- montaż i demontaż rusztowań,
- wykonanie oświetlenia szybu dźwigowego,
- zamontowanie urządzenia dźwigowego w gotowym szybie windowym,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- podłączenie do zasilania,
- próby użytkowe i regulacje,
- usunięcie zabrudzeń,
- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN 81-2 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 2: Dźwigi
hydrauliczne;

• PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi
przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i
towarowych;

• PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla

dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrożenie Dyrektywy 95/16/WE


